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O P D R A G T
AAN DEN

WEL EDELEN HEERE

MARTIN COPIUS,
Direóleur van

3
s Lands Loteryen.

M Y N HEER,

Dat ontfangene gunften tot er-

kentenis verpligten 3 is een al

te kennelvke waarheid 3 dan dat zulks

* 3 om-



OPDRAGT,
omftandig betoogd Zoude behoeveq

te worden j waarom ook een zeker

oude wyze een ondankbaar menfch

te regt beneden een onvernuftig dier

ftelde; dog gelyk de weldaaden ver-

fchïllende zyn , zyn ook de verplich-

tingen verfcheiden , en behooren de

laatfte na de eerfte geregeld te worg-

den, 200 men anderzints het beta-

melyke begeerd in agt te neemen.

De grootheit der gift is dikwerfmin-

der dan de beweeg-oorzaak te waar-

deeren , waarom Seneca zegt , dat

men



O P D R A G T.

imen niet verplicht is andere genoo-

ttene weldaaden tejerkennen , dan die

jmenons, zonder eenigoogmerk van

^vergelding ,
bewyfl: ; willende onge-

ttwyffeld daar mede 200 zeer niet

ite kennen geeven , dat ontfangene

Igunften gantfch geene erkentenis

!Zoude vorderen , als wel , dat onze

gehoudendheit te grooter is, zoo den

Igeever daar in geen vergelding be-

toogt heeft ; welke onbetwiftbaare

waarheit my niet zelden ten uiterften

verleegen maakte , als ik , overwee-

* 4 gende
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gende de grootheit 200 wel als de

beweeg- oomaken der veelvuldige

gunftbewyzen 5
waarmede het U

Wel Edele behaagd heeft my

gantfch onverdiend en op een gul-

hartige wyze te verëeren 5 fteeds my-

ne onmagt gewaar wierd 5 om dezel-

ve na haare waarden te erkennen.

Die geftadige herinnering myner

gehoudendheit , bragt mitsdien te

weeg , dat ik , het oog pullende flaan

op iemand , waar aan ik my verplicht

rekende a U Wel Edele voor alle

an*
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andere verkoos,ditwerk op te draagen,

en welke keuze my met des te meer

vermaak beviel , als ik daar door ge-

leegenheit zoude konnen bekoomen,

niet zoo zeer, om my dus van myne

plicht te quyten en de zelve te voldoen,

als wel , om voorde gehe^le waereld

te konnen belyden , dat die genootene

gunftbewyzen veel te groot zyn, dan

dat ikdezelve,die uit geen andereEron

dan UiWel Ed: alom bekende gulhar-

tigheit en eordatiteit gefprooten zyn

,

na vereifch zoude konnen beloonen.

* 5
9

t Zou-



O P D R A G T.

9
t Zoude , wilde ik het fpoor van

veele Opdragt-Schryvers volgen , al-

hier de plaats zyn , uit te weyden in

het optellen van U Wel Ed: per-

loneele goede hoedanigheden \ maar

kennende aan de eene kant UWel

Ed: geraatigheit en afkeer van zoo-

danige loftuitingen en aan de andere

£yde myn overmoogen , om daar van

,

na verdienften te fpreeken , behal-

ven dat dezelve by alle, die, bene-

vens my de eere hebben UWel
Ed: te kennen, te overbekend en al-

fcints
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fcints rugtbaar genoeg zyn ; zal ik my

daar van fpeenen en zulks voor be-

quaamer Pennen overlaaten, mj^flegts

vergenoegende dezelve fteeds hoog

te fchatten.

Ontfang dan dit Werk Wel

Edele Heer, met die gunftige toe-?

genegenheit , waarmede het UWel
Ed: behaagd heeft my £oo dikwerfte

ontfangen. Merk het aan , gelyk ik

boven zeide , niet als een voldoening,

maar als. een fchultbekentenis van de

vriendfchap en het vertrouwen, waar-

mede



O P D R A G T.

mede UW el Ed: my' altoos begüin-

ftigt hebt , en nog fteeds vereerd,

en gelooft 5 dat niemant met groot er

oprechtheit en achting zich kan te-

kenen te zyn, als

WEL EDELEN HEER,

U WEL Edelen gehoorzaamifte

en verplichtfte Dienaar

A, LOBEDANIUS.

Utrecht den eerjlen December

1744.

VOOR-



VOORREEDEN
VAN DEN

SCHRY VER.

ig^It werk 5 bevattende een kort

begrip van al het merkwaar-

digfte in de Bouw- Schilder-

Beeldhouw- en Graveerkun-

de, vertoont de wyze, waar

op de grootfte zo aloude als latere Schil-

ders , Beeldhouwers en andere bedreeve-

ne Konftenaaren hunne naamen door het

verfieren der Kerken , Paleizen en Konft-

Cabinetten der Vorften vereeuwigt liebben

:

het doet zien, dat de Keizeren zelfs oordeel-

den,



VOORREEDEN
den, zig niet aanzienlyker by de nakome-

lingfchap dan door die fraije köniten te kon-

nen maaken, en voors de manier op welke ^

door middel der Plaatfhy-kuride , de werken

van de beruchtite Schilders tot de verit afge-

leegene Landen overgebragt zyn , door

hunne aangewende zorge , om die werken

of zelfs te graveeren of wel dezelve in koo-

per te doen brengen , door luiden wiens be-

quaamlieid de kragt van hun Penceel konde

evenaaren. Myn toeleg dan is, om zo be-

ftipt doenlyk aan te toonen de geboorte,

aanwafch en yolkoomenheid der konften,

welke die groote Mannen met zo veel roem

geoeffend hebben , en door een vergelyking

van de allerheerlykfte werken met de Üegts

middelbaare , volgens het algemeen aangenoo-

men gevoelen, de goede en kwaade Imaak

te leeren kennen, met het middel, om 'er

voordeel uit te trecken.

Om deeze reedeneering beknopt , aange-

naam



VAN DEN SCHRYVER.

naam en nut te maaken, zal ik de ftoffen,

die niet bepaalt tot myn voorgeftelt oog-

merk ftrekken, llegtsmet den vinger aan-

roeren , en ten dien einde de natuerlyke

reegel volgende, allereerft van de Schilder-

konft Ipreeken, die wy de Antieke noemen j

vermits zy voorliet verval van het Roomlè

Keyzefryk bearbeid is. Ook is myn toeleg

niet te fpreeken van die Beeldhouwkimdige

werken , welke ons alleen overgebleeven

zyn, om het vernuft te doen kennen van

hen, wiens Tafereelen die heerlyke ftucken

der Beeldhouwkunde houden evenaaren,

welke tot geen ander einde in Roomen op-

gerecht zyn , dan om in ons een verwonde-

ring te verwecken , en door de onverderf-

Jykheid harer ftoffen de beleedigingen der

tyden verduert hebben , door wien wy van

andere berooft zyn, waar van onze Eeuw

nog heedendaags het verlies betreurt.

Door k gezigt dier uitmuntende over-

blyf-



VOORREEDEN
blyfzelen zal ik , geleegenheid hebbende die

Antieken,derzelver proportien en de omtrek*

ken van de beweeging hunner Mufculen te

befchouwen, de vier verfchillende manieren

der Oude Grieken aanmerken, 't geen my

ongevoelig leiden zal, om van de agting,

welke die groote Mannen voor hun Vader-

land hebben doen opvatten en de voor^

rechten, waar meede zy begunftigt zyn,te

Ipreeken ; voorts zal ik de weldaaden aan-

haaien, waar meede de Koning vm Frank*

ryk wylen den Heer le Brun , zyn eerften

Schilder, vereert en daar in ten aanzien van

wylen den Heer Mignard volhard heeft;

als ook de gunften^ welke die Prins thans

alle de doorluchte leeden zynerKoninglyke

Academie der Schilder- en Beeldhouw-kun_

de bewylL Ter ftaving van 't geen ik in

den beginne weegens de Antieken zeide,

%-& ik de uittreksels der Conferentien van de

Academie bybrengen , welke verzameling

de
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de Heer Tetelin in 't licht gegeeven heeft.

Vervolgens zal ik Ipreeken van de wer-

ken , di^ de Gottifche genaamt worden,

nadien zy hervoort gebragt zyn ten tyde

de konften in de onweetenheid bedolven

kagen , en om het verlland teegen de quaa-

de indrucken , die het zoude mogen opvat-

ten, te wapenen, en eenige denkbeelden

van de Schilderkonft geeven , door het op-

noemen der hoedanigheden , welke zy

,

die dezelve oeffenen, behooren te bezitten,

om te meer het vermaak der befchouwing

van de heerlyke ftucken te genieten. Te
dier geleegeiiheid zal ik uit het gebruik en

door grondreegelen de omfchryving en

overeenkomft harerdeelenweegens denom-

trek, de Teeckening, hetColoriet, alle het

fchoone te zaemen, en voor al 't geen wy



VOORREEDEN
' '

; • -vjv"* » .Va-A'' . " "*!

ordonnantie noemen, meededeelen; waer-

na ik van de Gottifche fchilders zal fpree-

ken. Wyders zal ik eene kleine verhande-

ling van het Glas- fchilderen laeten volgen

en een denkbeeld geeven van de Gottifche

plaetfiryders, met opzicht tot de fchilders,

waer van ik bevoorens gefprooken heb ; en

om zulks met te meer vrucht te doen, zal

ik te dier plaetzen door plaetende verfchei-

de Caraclers aantoonen, waarmeede hun-

ne Prenten gemerkt zyn en die in de ove:r-

wyzende Cyffer-getallen uitgelegt wordem;

voor 't welke ik een beknopte
, dog niette-

min bondige, reedeneering voegen endotor

omltandige en naukeurige Catalogi beflui-

ten zal.

Dog geenzints willens zynde den dra^ad

deezer reedeneering verder te recken, do»or

rmet
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met de uiterfte beftiptheid de oude en Ia-

tere Schryveren aan te haaien, diemy ilof-

fen tot dit myn voorneemenverfchaft mog-

ten hebben, zegge ik flegts , dat Flinius

my het grootfte licht gegeeven heeft ; be-

halven het geen nog zeer verftandig verza-

melt is in de Latynfche verhandeling der

Schilderkunde en andere oude Veetenfchap-

pen te Rotterdam gedrukt ; welk werk men

aan de vlyt van den zeer fchranderen Fran.

Junius verfchuldigt is , die overleed, zon-

der het in \ licht te hebben zien koomen 'c

geen eerlt langen tyd 'er na gefchiede ; ook

heb ik veele zaaken getrocken uit het Lee-

ven der Schilders ea Konftenaren van

de vorige Eenwen, door den Heer Ifaac

Bulart , Ridder van de Orde van St. Mie-

hiel, in twee deelen in.Folio in 't licht ge-



VOORREEDEN
geeven eri'te Bruffel gedrukt. De Heer

Filibieny de Vader, ftreckt my ten Waar-

borge weegens het groot getal fchryveren,

'die ikv niet aanhaale, en de heer Monier y

Schilder en Proffeiïbr in de Koninglyke A-

cademe der Schilder en Beeldhouw-kundè

heeft in zyn Hiftorie der Weetenfchappen

de Schryvers bygebragt en dikwerf genoeg

de jaartallen genoemt , om my de moeyte

te doen ^aaren, zulks te herhaalen; poo-

gende ik alleen in weinig woorden zamen

te brengen, wat eenigzints van de Schil-

der en Graveer-kundê gezegt kan worden;

geen jaartallen te noemen of iets aan te haa-

ien , dat niet, 't Zy uit vele Schryverem
?

getrouwe handfehriften , of de prenten , die

ik, om 'er geloof aan te Daan, heb willen

zien en 'er de waarheid op bouwen, bewys-

baar is. In
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In deeZe reedenvoering heb ik de zuiver-

heid der Hiftorie betragt en nïy bevlytigt

,

om niéts te veronagtzaemen 'weegens de

geaartheid , zeeden , onderneemingen en

gelukken van hen, die zig door hunne'

werken zo beroemt gemaakt en dus edel-

moedig van de reft der andere menfehen ori-'

derfcheiden hebben ; want gelyk den arbeid-'

20 wel als de fpraek den Menfch van de Die-

ren onderfcheid, vermits hy alleen endoor"

geen andere beweegoorzaak dan de nood- 1

zaaklykheid daar toe gebragt is, verheffen'

zig de Schilders en andere in de weeten-
'

fehappen uitmuntende luiden oneindig ver-

re boven de gemeene zoort van Menfehen', J

wanneer zy,door debedryven der Vorften'

te vereeuwigen , zig de verheerlyking van

den Schepper alleen ten doelwit Hellen.

** 3 Maar



VOORREEDEN
Maar nadien ik vanMenfchen Ipreeke en

den Menfch uit goed en quaad , kennis en

onkunde zamengeftelt en mitsdien de ver-

fcheide en teegensftrydige wetten onder-

heevigis, zal ik onbewimpeld zeggen, w;at

hun ontbrak, om hunne werken zo volkom-

men te maaken, dat men zig bezwaarlyk

Zoude konnen verbeelden , dat zy van men-

fchengewrochtwaaren en door liet opwecken

van de begeerte, om te weeten, watbefca-

m'elyke partyen in het vernuft van ied<er

Schilder te roemen zyn, zal ik het leerlhnk

vermengen, door dikwerf de vraagftucken,

welke zig desweegens mochten opdoen
,

ter baan te brengen; zelfs zal ik het gevollg

myner reedeneering afihyden , om myrne

Leezers te ontlaften van de verdrietige bce- <

fchryving van een groote meenigte werke:n

em
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en mitsdien de weerzin van een te lang

verhaal verhoeden.

Alle die zo wel gegronde reedenen sul-

len met vrucht dienen ter opweckingvande

weetliüt der sulken , die zig gewillig aan

de befpiegeling en ontzwagteling der al-

lerheerlykfte zaaken overgeeven , wan-

neer zy zonder een langenjarige nafpeu-

ring in een ogenblik konnen weeten, wat

hen in 't ,geen zy bezitten ontbreekt en

kundigheid bekoomen van de fchoonheeden

derftucjcen, die zy reeds verkreegen heb-

ben, 't Zal my fteeds een oneindig ver-

maak toebrengen, zo dit werk den liefheb-

beren van eenig nut is , door alle de zwa-

righeeden weg te neemen, die dikwerf de

waare beminnaaren van dat zoort van wee-

tenfchap verleegen maaken, door de vree-

ze
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ze van geen kennis genoeg te bezitten
5

vermits men weinig menfchen vind, die

desweegens getrouwe en gemackelyke be-

richten konnen geeven , en 'er een grootc

meenigte onder zyn , die offclioonkonnen-

, de nogtans om redenen , die ik zwygen zal,

dezelve niet willen geeven.'

KONST-
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KONST-CABINET
DER.

BOUW- SCHILDER- BEELD-
HOUW- en GRAVEER.

KUNDE»
Of Inlyding tot de kennis dier

KONSTEN en WEETENSCHAPPEN.

11e Geleerden ftemmen overeen, dat on-
der 't getal der Weetenfchappen , die

thans ten onderwerp van de verhee-

venfte betradttingen der groote Man-
nen ftrecken, de BOUW- SCHIL-

DER- BEELDHOUW- en GR .WEER-
KUNDE te regt den ^eerften rang verdienen.

De verknogtheid dier Edele Konften is zo heerlyk
en zo Aanmcrkenswaardig , en hunne nafpeuring
zo wonderbaar, dat het in het vervolg aanlyding
gegeeven heeft, tot het doen van nieuwe ontdec-
kingen, waar dcor de Vernuften tot volkomenheid
gebragt,en tot de kenniflè der Weetenfchappen ge-
komen zyn, die de verbeelding verby (treeven.

Om deeze Verhandeling , door het herhalen van
reeds te meermalen bygebrachte zaaken , niet ver-
drietig te doen zyn ,zal ik verbygaande het verhaal
van de Dogter van Sicione,die gezegd word d'eer-

fte aanlyding tot de Teekenkunde gegeeven te heb-

A ben 9



2 Konft-Cabinet der Bouw- Schilder-

ben, alleen fpreeken van de wyfe, op welke de

Edele Schilderkonft , in vroeger tyden tot zulksn

hoogen top gefteegen is, en hoe ter bede van

Pamphilus , een Man te gelyk in de Letter- Schil-

der- en Meetkunde bedreeven , in Griekenland een

ider by Ordonnantie verboden wierd de Schilder-

kunde te oeffenen , ten zy hy uit hoofde zyner Ge-

boorte of Deugd , Edel en vry was. Dedaluszo

beroemd door de Bouwkunde als bedreeven in de

Beeldhouwery , was uit een Koningiyk geflagt ge-

fprootcn. Cadmus zelfs, aan wien de Stad Trooycn

haar oorfpronk verfchuldigt is , was een Konings

Zoon, en deeze wezendlyke waarheeden ftrecken

ten bewys van het geene ik hier bybrenge
;
dog

de Griekfe Oudheeden daar laatende , zal ik in dc

Gedenkftucken van het Volk Ifracls , de uitvinders

dier Weetenfchappen niet gaan zoeken
,
nog wie

zy gewceft zyn , die aan den weergaloozen Tem-
pel van Salomon, aan de hoofden der Cherubinen,

aan de Cieraaden der Arke, en aan de geheiligde

Vaten, tot de Offerhande gefchikt
,
gearbeid hebben*

zynde het genoeg, dat de Heilige Schriften ten dien

opzigten te klaar fpreeken, om te twyffelen,dat die

Konften te diertyd by dat Volk in gebruik waren.

Het is genoegzaam bekent, hoe bezorgt de Kin-

deren van Seth waren, om op twee Gedenkzuilen,

welkers eene van gebacken en de ander van gehou-

wen Steen was, al het geene zy weegens de Sterre-

kunde geleerd hadden , te Graveeren , op dat die Wee-
tenfehap, na de algemeene vernieling, die door de

Zondvloed over 't geheele Aardryk Üondtegefchie-

den,in wezen mochte blyven^ook is 't bekent, dat

na de algemeene overftroom ing Prometheus , Ja-

phets Zoon, den eerfte uitvinder geweeli' is van ge-

backen Aarde Beelden, 't geen tot alle de verdichtze-



Beeldhouw-^ en Graveerkunde* 3
len der Poëeten desaangaande aanleiding gegeeven
heeft. Abraham onderwees in Egypten de Reeken-
en Sterrekundej de Aflyricrs en deOhaldeën oeftenden
de Beeldhouwerye , vermits Laban Huis -Goden
had, die hem door zyn Dochter Rachel ontnomen
wierden. Naderhand heeft het Joodfe Volk een
Gulde Kalf ter aanbidding opgeregt.
De Heidenen hebben op dc Konften en Weeten

-

fchappen toegelegt, waar in zy wel flaegden. Ni-
nus, Zoon van Belus

, gemeenlyk Nembrod ge-
naamd, eerften Koning van Aflyriè'n, heeft de ge-
dachtenis zyns Vaders vereeuwigt, door een Tem-
pel en Stand-beelden , die hy ter zyner eere oprech-
tede en onder andere den Afgod Baal , om hem te
doen aanbidden. De Obelisken (*) welke door den
Keizer Auguftus uit Egypten na Romen gevoerc

A x zyn,

* Obeliskus is een vierhoekige Gedenkzuil , dun , hoog ca
regt op fpitswyze na boven eindigende , en ftrekkende ten
cieraad op een Plein of vlakte; zynde dikwils met Op-
fchriften en Zinnebeelden verzien. Het onderfcheid tuf-
fchen Obeliskus en Piramide , is , dat de Piramides op een
breede ttazis of Voet, en de Obelisken op een zeer fmallc
ftaan,en mitsdien zyn ze vaneen middelmatige hoogte. Sca

-

mozzi zegt, dat de hoogte cener Obeliskus niet minder dan
van viermaal de breedte van deflelfs Bazis moet zyn. Car-
danus zegt, dat de Obeliscae van één ftuk en de Piramiden
van verlcheide ftukken gemaakt moeten wezen. Dit zoort van
Gedenkzuilen zyn zeer oud. Eertyds wierden op dezelve de
voornaamfte grondreegelen der Wysgeerte, met Hieroely-
phifc of Zinnebeeldige Carafters gefneeden ; in 't vervolg
zyn de Obelisken ook gebruikt , om de grote en gedenk-
waarde daden der Helden te vereeuwigen , of van de Per-
zonagien wien men liefde toedroeg. Ptolomeus Philadel-
pnus liet er een ter eere van Ariïnöe zyns Broeders Egt-
genoot opregten. De Keizer Auguftus liet 'er een te Ro-
men m t Veld van den Krygsgod Marsftichten. De meefte

%i ü -j 9b
^
Ilsken z?n van Grcnad °* ügiptifc Marnier

of Thebaideic Steen.



£ Konft-Cdinet der Bouw- Schilder*

Zyn ,
geeven genoegzaam de luilterryke pragt dier

Natie in haare werken te kennen.

Om die aloude gefchiedeniflen , waar mede zig zo

veele Geleerde Schryvers beezig gehouden hebben,

niet alle te doorloopen , zal ik thans maar alleen

aanmerken , dat ten tyden Romulus de Roomfchc
Monarchie oprechtede, Bularchus een Tafereel! fchil-

derde,'t geen tegen Goud opgewoogen en door

Candaulus ,
Koning van Lydiën

, gekogt wierd.

De Schilderkonft was toen bereids dertig jaren in

haar kragt geweeft , door het groot getal Gel eerden

en Konftenaars , die dezelve oeffenden , en welkers

optelling des te vrugteloozer zou zyn , om dat

niets van haar overgebleeven is.

Vr. Dog nadien myns bedunkens de tyd , door

wien hunne werken vernielt zyn, derzelver ge-

dachtenis niet t' eenemaal uitgewift heeft , wilde ik

u vragen , of haare Naamen niet tot ons over geko-

men zyn?

Antw. Daar op zal ik u zeggen , dat Plhidias

een Broeder had , Panaeus genaamd , die de vernnaar-

de ftryd van Marato, waarin die van Atheenem het

geheel Lecger der Peruanen verfloegen, gefchiildert

heeft. Alcamenes, meededinger van den vermaarden

Phidias, heeft het Maufoleura (*) gemaakt , 'c geen

Artcmifa,haaren Koninglyken Gemaal deed o>preg-

ten.

Polignotm afkomftig uit Thracien, wift de: wec-

zenstrekken op de Aanzigten te verbeeldcm , en

ver-

* Mtufokum is een Praalgraf of Pragtige Grafftec<de die

ter eere van een aanzienlyke of doorlugte Pertfonagie

opgeregt word. Dit woord is afkomftig van Maiufolus»

Koning van Cariën , wien zyne Weduwe een Graiffteede

liet opregten , zo koftelyk en pragtig , dat die omder de

zeeven Wonderen des waerelds getelt ii geweeft.
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verHet de oude manier van Schilderen , die zwaar-

moedig en ongefchikt was.

Jpollodorus van Athenen begon 409 jaaren voor

de Geboorte onzes Zaligmakers fraaye partyen in

zyne Tafereelen te verkiezen , en overtrof alle die

voor hem geweeft waren.

Evenor is Vader en Leermeefter van Parrhaftus

geweeft : Deeze laatfte , te Ephezen gebooren , bracht

veel leevendigheid in zyne Figuren ; dog Zeuxis

zo beroemd door zyn Pinceel en Rykdommen ,

bracht de Schilderkonft veel verder, en fchilderde

een Athalanta,dïe hy aan de Agrigentinen inSiciliën

vereerde. De werken van beide deeze Mannen , be-

droogen de Menfchen zo wel als de Dieren j d'een

bedroog Zeuxis door het Gordyn ofKleed, \ geen

hy gefchildert had , en de ander misleide de Voo-

gels door de Vrugten , die hy zo natuurlyk fchil-

derde, dat zy'erop kwamen pieken.

Jfelepiodorus was ook onder het getal dier be-

roemde Mannen.
Demon gaf een fraaye verbeelding aan de Aan-

zigten
,
gelyk ook Cimon.

fhimantes , maakte zyne Werken met zo veel

Konft als Weetenfchap: onder andere koomt het

Slagt-Offer van Iphigenia in aanmerking : ook fchil-

derde hy zeer geelfrg een groote Cyclope (* j opeea

plaats van kleinen omtrek, en verbeelde hem flapcnde

A 5 zo

* Cyclope is een naam , door de Poëeten aan de Inwoon-

éers van Siciliè'n gegeeven, dewelken zy verdichten Smee-

den geweeft te zyn, die onder Vulcanus arbeidede, om de

Blixems van Jupiter te fmeeden ,
gelyk zy ook de Wapenen

van Achilles & Eneas gemaakt zouden hebben. Zy wier-

den Cyclopen genaamd , om dat zy maar een rond Oog in

her midden des voorhoofds hadden. Ulifles is lang in de

fpelonk yan de Cyclope Poliphemus opgehouden geweeft.
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zo groot als de geringe fpatie zulks toeliet, en romebm
hem maalde hy een bende Bofch Goden, zo kein
van (latuur, dat zy niet grooter geleeken, dan ien
Duim van de Cyclope. Hier door bequam hy ^eel

aanzien. Julïo Romano heeft het zelve onderwerp
zeer geeftig behandelt in het Paleis de Vignai Ma-
dama.

Vr. Weet gy nog geen andere van die alojde
Schilders te noemen ?

Antvo. Die zyn veele in getal
; dog ik zal 'er

vedcheide overflaan , omvan^/W/w, Leerling van
Famphilus , te fpreeken : deze beroemde Man
-was geboortig van het Eyland Cos, in Grieken-
land, en bragt de Schilderkonft in haaren grootften
luider; hy fchilderde veele Portraiten van Aioan-
der den Grooten , onder andere een , waar i n hy
met deBlixem in de hand verbeeld word, 't geen
in den Tempel te Epheezen geftelt wierd. Deezc
Grooten Heerfcher had zo veel agting voor Ap-
pelles, dat hy aan niemand dan aan hem verlof gaf,
hem te Portraiteeren,gelykookaan Pyrgoteles , om
xyne Gedenkpenning te graveeren , en aan Lyfippus

,

om dezelve in Koper of ander Metaal te flaan . Op
een tyd ging Apelles , Prothogenes , die op het Eyland
Rhodes woonde , bezoeken , en zonder zyn naam
te noemen maakte hy zig bekent door een konftige
trek, die hyop een Doek maalde, waardoor Protho-
genes gewaar wierd, wie hem met zyn bezoek vereert
had. Zyn Meefter Pamphilus, had ook een grootc
naam ten tyden van Alexander, was gebooren in
de Stad Macedoniën, onder de Regeering van Phi-
lippus, en had onder Eupompus geleerd.

Prothogenes is in een Stad van Caniën geboren

,

Caunus genaamd
, onderhoorig aan Rhodes. Deeze

Schilder heeft de Konft met veel lof geoeffent, dog
had
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had het ongeluk, dat den draad zyns leevens afgc-

iheden wierd toen zyn naam vermaard begon tc

worden. Het fraaifte zyner werken is Jalifus, een

goede Jager. Deeze Schildery is lang in Romen be-

waart geweeft; ook heeft hy verfcheidc koopere

figuuren gemaakt.

Amphion was zeer kondig , en Apelles zelfs be-

kende, dat hy hem in de Ordinantie overtrof.

Vr. Zeg my eens wie de Oorlog van Alexander

gefchildert heeft ?

Antw. Dat is Ariflides geweeft , de roem van

Thebes, zyn Vaderland. Hy heeft een Stad, die

Stormenderhand ingenomen word, gefchildert. Zy-

ne Tafereelen beliepen aanzienelyke fommen : ook

is 'er een Ariftippus geweeft , als mcede Ariftocles . De

werken van Afclepïodores wierden met veel greetig-

heid gezocht,om de achting die Apelles 'er voor had.

ïheomneftus maakte redelyk goede Portraiten. Aan

Nicophanes word toegefchreeven al wat 'er Majef-

tueus en kragtig in de Schilderkonft gevonden word.

Cephifodorus^Cleanthes, Charmas en Eumarus qua-

men ook ten haaren tyden opdaagen ,en waren niet

minder met kennis begaaft dan de eerfte. Cleopban-

tes , een Corinthiaan ,
bragt de Schilderkonft in

Latium en Tofcanen over. De Schilder Euphra-

nor, is ook een uitmuntend Beeldhouwergeweeft

,

en heeft in Marmer, Koper en Zilver Beelden

gewrocht. Nicias van Atheenen heeft de Hel ge-

fchildert, op de wyze als die door Homerus be-

fehreeven is, welk ftuk hy aan zyn Vaderland op-

droeg. Anthorides en Anthenion volgde de voet-

ftappen der Oude Meefters van naby , en Nico-

tnachus, die de ftoutfte en vaardigde hand van alle

had, heeft Diana en Apollo gefchildert.

Pirrichus
,
bygcimmt Rhiparographos 9

een woord

A 4 uit
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oit het Grieks ontleent , beteekenende het geeftig ver-
nuft dat hy bezat : want hy fchilderde de Gedier-
tens en Snakeryen volmaakt wel , en hoewel hy
geringe onderwerpen verkoos

, gaf hy nograns
aan de zelve een trotfer zwier, waar in de luifter

enfraaiheit uytblonk. In de zelve eeuw quamen
Echion

,
Eupomes , Euxenides

, Hi^eenontis , Me--
lanhius, Niceros, Micon en Nkomachus, met ver-
lcheide andere te voorfchyn.

De Vrouwen zyn
, volgens het verhaal van Pli-

nius, ook deelgenooten geweeft van den roem , die
door deOeffeningder Konften behaalt word. Deeze
Hiftory Schryver verhaalt , dat de Dogter van
Nico wonder wel fchilderde, en dat in den Tem-
pel van Epheze een Tafereel van haar werk ge-
vonden wierd, verbeeldende Diana; ook gewaagt
hy van eene Irena

, Calipfo en vcrlcheide andere.
Vr. Hoewel alle deeze beroemde Mannen zeer

konftig waaren, wie meend gy dat den eerden rang
onder hen verdient?

Antw. jfpelles, Zeuxis en Parrazim zyn onwee-
derfpreekelyk de grootfte Meefters der Antiquiteit
geweeft : Te deezer geleegenheit zal ik u vernaa-
ien, dat Camerarius

, Regtsgeleerde te Neuremberg,
in zyn Hiftorifche bedenkingen aanteekent, dat Ap>el-

les 80000 Kroonen verkreeg voor één Tafereel,, 't

geen hy voor Alexander den Grooten gefchildiert

had; nog maakt hy een andere aanmerking
,
die,

hoewel op deeze ftoffe geen betrekking hebbende,
nogtans een Gefchiedenis is , welke de beminnaars
van den oorfponk der Antiquiteiten aangenaam :zal

zyn.

Alle de Schryvers zyn het met Virgilius eens, dat

dc inneeming en ondergang der Stad Troyen veroor-

zaakt wierd door een houte Paard, 't geen met flift

in
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ïn die Stad gebracht wierd : Den Uitvinder van

dat wonderlyk werktuig en die het zelve gefnee-

den of gehouwen heeft, was genaamt Mpeus Dicra-

teus De Buik van dat Paard was hol , en met
Grieken gevult, die 'er 's nachts door een gemaakte

opening uitkropen en die groote Stad met Toort-

zcn in brand ftaken
,
zodanig dat dezelve geheel

tot Aflche verteerde 5 dog om te bepaalen van waar

het Palladium quam , van welke het geluk dier

Stad afhing , komen veele niet over een. De
voorgemelde Schryver verhaalt, dat Afia y een der

vier gedeeltens des Waerelds , deszelfs naam ont-

leent van eene Jafius , een groot Philofooph , of

zo zommige willen , een Tovenaar , welkers Land
voorheen Epirhope heette; dat het deezen Jafius

was , die die Palladium maakte en 'er alle het To-
verwerk aan hechtede, dat hy ter behoud van een

Stad nodig oordeelde 5 hy vereerde het aan Tros,

Koning der Troyaanen, toen deeze Ilium wilde

bouwen. Dit Palladium , door de Grieken in den
brand van Troyen verovert zynde , viel in han-

den der Romeinen, en wierd eindelyk ten tyden

an Nero in den brand van Romen vernield.

Vr. In deeze drie beroemde Mannen ziet men
dan zeekerlyk al 't geene de Antieke School ge-

noemd kan worden ?

jintw. Het is wel waar , dat zy 'er de Meefters

van geweeft zyn
, dog het zal beeter voegen te zeg-

gen, dat 'er vier Schooien waaren, namentlyk, die

van Sicione , van Rhodes , van Jtheenen , en van
Corinthen. Dog 't is te veel gefprooken van din-

gen die wy niet zien, en de naamen dier Doorlug-
te Mannen , welkers gedachtenis de Eeuwen moeft
verduuren , doen ons met fmert haare werken her-

denken. Laaten wy dan aan zyn plaats laaten 't

A f gee-
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gecne, ten tyden toen die Weetenfchappen in haar

bloei waren, gefchied is, om te zien, wat 'er in des-

zelfs verval gebeurd is,namentlyk, in de onweeten-

heidder volgende eeuwen, veroorzaakt door de ge-

duurige Oorlogen , welke een blykbaar gevolg zyn

van de ondergang der Ryken, en van de elende

die 'er op volgen.

Vr* Nadien 'er geen Stukken meer van die Door-

lachte Meefters gezien worden , dient men, om'cr

voordeel uit te trecken , den weg te weeten waar langs

zy tot die top van volmaaktheid geftcegen zyn

:

hier van verwagt ik dan een uitlegging , om'er

een nut gebruik van te maaken.

Antw. Om u des te gemakkclyker de fchoonheid

der Antieke en door den tyd verflonde werken

voor te houden , en grondig te fpreeken van de Re-

gelen dier verftandige Mecfters, moet ik u nood-

wendig ontvouwen het Beeldhouwerk , door ons

Antieken genoemt, die zo net en zuiver in haare

omtrekken als de Tafereelen in haare proportien

zyn. Men moet dan wel bevatten , wat in die Beel-

den voor fraay en heerlyk behoort aangemerkt te

worden. De nauwkeurigheid der gedaante word 'er

feencmaal in gevonden , als meede de zuiverheid der

omtrecken,de leevendigheid en eelheid der uitdruk-

kingen, de gedurige veranderingen , de verkiezing,

de losheid der kleedingen j dog voor al een groote

eenvoudigheid, die alle de overtollige cieraaden ver-

werpt, en geene duit, waar aan het werkftuk geen

deel fchynt te hebben , maar de Natuur laatende

heerfchen , dezelve edeler ,
deftiger en kragtiger

vertoont. Zie daar het voornaamfte en aanmerkens-

waardigfte dat in de Antieke gevonden kan worden,

en dit is deszelfs waare fmaak. De Antieke Beeld-

werken geeven ons ligt in veele fraaye omftan-
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dighceden der Gefchiedeniflen, welkers bevatting
wy'er door verkrygen, dewyl zy ons de gewoon-
tcns der Ouden en haare Godsdienften, onderfchei-

dene Kleedingen en Wapenen leeren kennen , waar
in haare dapperheid in de gevegten voor de pragt
haarer zeegepraalengeenzints behoeft te wyken, na-
dien het onderzoek en de nafpeuring der byzon-
derheeden van alle deeze dingen zeer geeftryk en
leerzaam zyn. 't Is ook niet by gebrek van oor-
deel dat men de Antieken als het volmaakfte Model
van een goede en zuivere zmaak voorgeftelt heeft,
en om 'er de reeden als in zyn oorfpronk van tc
doen zien, dient men te weeten , dat de Eeuw
waar in Alexander leefde , ten uitterfte befchaafd
was, en nadien men toen voor had, de Konften
en andere Weetenfchappen tot de grootfte volmaakt-
heid te brengen , maakte men een begin met de Schil-
der- enBeeldhouw-kundecn bedagtmiddelen,om'er
onfeilbaare Reegelen van voor te fchryven, die
niet overtreeden konden werden, zonder van de
waare fchoonheid af te wyken. De bedreevenfte
Beeldhouwers dier Eeuw ltelde al hun vernuft en
verftand in 't werk, om daar in te üaagen, en na
die Schoonheeden der Natuur onderzogtte hebben,
en hoe de Proportien des Lighaams moeiten wee-
zen, om te gelyk fchoon en wel befneeden te zyn,
en welkers zamenvoeging een volmaakt werk voort-
brengt , was het hen onmogelyk alle deeze dee-
lcn in een enkel voorwerp vereent te vinden. Zy
beflootendan uit verfcheide Modellen te moeten kie-
zen al 't fchoone, 't geen tot de volmaaktheid van
een Lighaam , en een Model aan de Nakomelingen
moert verftrecken.

Policktes geboortig van Sicione . een der verftan-
digftc Beeldhouwers zyner Eeuw , bracht ditgeluc-
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kig ter uitvoer > want het Beeld , dat hy maak-

te , wierd zo algemeen goedgekcurt, dat hen: by
uitzondering de Reegel genoemt wierd, zulks alBe de

andere Schilders en Beeldhouwers na de Projpor-

tien van dat Beeld te werk gingen, om de bevallig-

heid van derzeiver Partyen na te volgen. Het bleef

'er niet by, en een tweede Reegel voor de an dere

Kunne maakende, brachten zy dieonderneemingtrot

de verfcheide ouderdommen,en hebben zigzo wel

van de voorgeftelde Reegelen bedient, dat zy als

Meefters en niet als Slaaven arbeidende, zig meer
of min na de befcheidenheid der verftandige fchi k-

ten , na de voorwerpen , die zy verbeelden , ten

na de nadering of afwyking , die de voorwerpen

moeften vergrooten of verminderen, v/aar uit tdie

verfcheidenheid van Proportien gefproten zym ,

welke men in de Antieke Beelden ziet , en daar

men zo veel achting voor heeft.

Aan den voet dier pryswaarde Beelden hebben

dé Schilders en Graveurs, wiens uitmuntende Wer-
ken ikbefchryven zal, vafte en wiskonftige Gromd-
reegelen geleerd , en onaangezien de hardheid v an

't Marmer, dat zy voor zig hadden, de netheid der

omtrekken volgende, en voorts na het Leeven wer-

kende , door de Eelheid van haar Coloriet , de

kragt haarer Teekening en de goede zmaak haairer

Kleedinge de Natuur overtroffen.

Vr. Maakt ons dog eenige toepaflïngen van cdie

Proportien , en de zuivere Omtrekken van eeniige

Antieken Stand- Beelden, gelyk als vzndeLaocown,

de Apollo , de Gladiator en andere.

Antisü- Om aan Uw begeerte te voldoen , moetten

wy eerft fpreeken van de geftalte , en aanmerken

„ dat de proportien beftaan in hoogte , lengde,

„ breete en dikte, dat zy niet beftaan kontien zoncder

het
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„ het Lichaam, waarvan zy de Maaten zyn/tgeen

„ in een onvolmaakte party niet gevonden word, en

„ dat zy natuurlyker wyze onderfcheiden zyndoor

de Kunne, de jaaren, en de hoedanigheid offtaat.

Vierderley Proportien moet men in acht nee-

„ men na de onderfcheiding der hoedaanigheeden

en Lichaamelyke GefteltenifTen , de cenc grof

„ en kort, d'andere eel en vlug, wederom ande-

, re fterk en kragtig, of fchraal en dun, omtrent
"

welke Proportien men zig vafte Maaten kan

voordellen, 't zy na het Leeven of na fraaye

„ Antieke Beelden.' En om zig het gebruik der

„ byzondere Proportien ligter te maakcn, hebben

„ onze Meefters Maaten vaftgeftelt, genoomen na

„ de grootte van het Aanzicht,dezelve in drie partyen

„ en ider dier partyen in vieren tot de minfte ge-

„ deeltens toe verdeelende. Deonderfcheidenetrap-

„ pen der Kinderlyke jaaren en der jeugt, en de

„ Proportien van een Man in zyne Mannelyke

w jaaren konnen maar in twee zoorten aange-

„ merkt worden, d'eene in de Edele en Heldhaftc

„ Beelden , d'andere in Ruwe en Groove Menfchen.

„ Tot de eerfte zoort moet men het Antieke Beeld

\. van Apollo verkiezen, 'r geen tien Aanzichten in

,', de hoogte heeft. De andere Antieke Beelden ver-

V, fchillen weinig anders dan in de dikte, zelfs die

„ der Vrouwen, 't Beeld van Diana van Ephezen

„ is van een gclyke Proportie als Apollo, bchal-

„ ven, dat zy dicker van Heupen, Kniën enBee-

nen is } dat van Venus is nog dicker van Heu-

„ pen, Dyèn, en Knien. Tot de tweede zoort

„ van Proportie kan men het Antieke Beeld van

„ den Jongen Faunus neemen , dat maar neegen Aan-

„ zigten in zyn hoogte heeft, en men moet aanmer-

„ ken, dat de grove Mansperzoonencen dik Hoofd

„ heb-
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hebben, een korten Hals, hooge Schouders, cn

9) alle dc onder Gedecltens grof en zwaar.

„ Ter gcleegenheid van het Beeld van Laocoon

3, en zyn twee Kinderen door Agefmder* Polido-

rus en Atbenodorus , aloude beroemde Beeldhou-

„ wers, tot een wonder der Natuur gebragt, zal

„ ik overgaan tot een betoog van de Bcweeging

„ der Mufculen^ derzeiver Stand, Gedaante, Oor-
fpronk, Uitbryding en Werking , en zeggen,

„ dat de algemecne verbeelding van^dit Beeld was
„ de Pyn , door de beet der Slangen aan hem

en zyne twee Kinderen veroorzaakt, 't geen

5,
hem de Vreeze des Doods deed gevoelen. Dit

„ blykt door de ontroeringen van alle de Deelen

„ zyns Lighaams,ja zelfs rot den top der Teenen,
het Bloed en de DierlyktGceften opeen geweldige

„ wyzc haare werking doende,om iderdeel alle mo-

„ gelyke hulp toe te brengen , waardoor in 't zelve

Beeld de Aders gezwollen en de Mufculen zeer

„ gefpannen fchynen , 't geen doet zien , dat de

„ beweegingen uit de kragt ,hen door de wilgegee-

„ ven, voortkomen, waarom zy onmiddelyke werk-

tuigen van de vrywillige beweeging genoemt

„ worden. Deeze zyn vierderlei. De eerfte dc

5,
Contraffio, of Zamentrekking, die gefchied als

„ de Mufcul na zyn oorfpronk optrekt: de twee-

de de behouding van de jftie, de derde de Relax-

„ atie , of Verflapping , en de vierde dc Ferzvsac-

„ k*ng* °f Vermindering der Partyen , wanneer dc

„ Actie ophoud. Hier uit kan men licht befluitcn,

n dat wanneer een Mufcul zyn werking doet, hy
„ dicker word , met een na zyn Principium «of

„ begin te rug trekt , en onderwylcn op het einde

vermindert en afneemt, 't geen de ongelykhe.'id

„ en fchoonheid der omtrekken veroorzaakt : tlo

diat'
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„ dat men hier uit gemackelyk kan afnecmen, dat

„ de Jcennis van de beweeginge der Mufculen aan

„ de Leerlingen hoognodig is,om dat zy daardoor

„ de nette Proportie des Menfchelyke Lighaams

„ met deszelfs weezentlyke omtrecken lecren kcn-

„ nen. Dit word men by de onderfcheidene be-

„ weegingen van 's Menfchen Lighaam gewaar,wan-

„ neer het in zyn werking is, en daarom moeten de

„ aankomende Leerlingen zig niet te diep in de Stu-

„ die der Anatomie begeeven , alvoorens daar toe

„ bcquaam te zyn.

„ Ook moet men aanmerken , dat de Beelden,

„ welke van een fraaye Proportie zyn , gemeenlyk

„ Majeftueufe Aófcien maaken, door de overeenkomfl:

„ die 'er is tuflchen de gedaante der Lighaamen en

„ de gefteltenifle der Geeften, waar mecdc zy be-

„ zielt zyn ;dat de ftatigheid en deftigheid der Ac-

„ tien in de grootsheid en losheid der partyen be-

„ ftaan. Dat de fraaye Proportien altoos met Kragt

„ en Gezwindheid gepaard gaan. De kragt een

„ 's Mans ziet men aan zyn breedeBorften Schou-

„ ders en fterke Armen, welkers Mufculen wei
gefpannen en de Leeden wel verknogt zyn. De

»»
Vlugheid word gezien in de zmalle Heupen , de

„ geflooten Kniën en Enkelen , en de wel befneede

„ vleezige Kuiten , 't geen in 't Leeven te zien is

„ door de bewcegingen welke men aan dezelve

„ geeven kan
,
vergeleeken met de Antieke ftucken

„ van Jpollo 9 Bacchus , de Worftelaar* en de

„ diatoren.

„ Kan men van het Beeld van den Gladiator

„ niet met onze Meefters zeggen , dat 'er in alle

„ de Antieken (lukken geen een is , dat het fraaye

„ Natuurlykc inde kragtigfte jaaren en de werk-

„ zsamfte A&ie beeter verbeeld. Deeze is niette

flaauw
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„ flaauw nog te fterk, houdende een middelmaat
tuflehen die, welke buiten de palen der Propor-

„ tien zyn (gelyk 't Beeld van Hercules van Far-

„ nefe,door Glïcon vanAtheenen gemaakt) en die

„ zodanig niet zyn, gelyk de Apollo^ de Lantyn,

„ die de Keizer Trajanus heeft doen maaken, cn an-

„ dere diergelyke? Kan men ook niet zeggen, dat

„ de Schilder voor al de Paffer in 't Oog en de

„ Beeldhouwer in teegendeel dezelve in de Hand
M moet hebben.

„ In de ftand van den Gladiator moet men. de

„ gcfteltenis van 't Beeld en de verfcheuïenheid zy-

„ ner deelen aanmerken : in d'eene zal men een vol-

maakt evenwicht in acht genomen vinden, 't geen

„ de Reegel is ,om die wel op zyn plaats teftellen,

„ cn dat de Kuil van den Hals met den Enkel Van

„ de Voet, die 't geheel Lighaam onderfteunt,in't

„ Loot ftaat ; en in d'andere zal men deeze Reegel
ten aanzien der werkende Actiën waarneemen,

„ te weeten, dat als een Arm op of neerwaards gaat,

„ het Been van dezelve zyde moet zacken en te rug

„ wyken, en zo voorts. Merk ook aan, dat dit

„ Beeld alleen op zig zelfs ftaande van alle kanten

„ een wonder goede werking doet ; hier by koornt,

dat alle Beeldhouwers werk, 't geen in de open
Lucht ftaat, krachtiger moet zyn , dan 't geen in ee-

„ nige Gebouwen beflosen is, om dat de Lucht,

„ waar door het omringd is , de omtrecken aan het

„ gezicht beneemt.

„ Kan , van de groote Torfe (*) , fprcekende , niet

» ge-
*Torfe is een Beeldhouwers benaming en dus word de Rom p

van een Beeld met een Lighaam , dog zonder Hoofd , Armen,
of Beenen genoemr. In 't Vaticaan te Romen is 'er een, 't

geen zeer konftigis. Dit woord heeft deszelfs herkomft van
de Italianen , die veele alzulke figueren hebben , waer van
zy groot werk maken en die zy in veel waarde houden =.
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3,
gczecht werden , dat men onder de uitmunten-

„ dc Antieken vierderley verfcbillende manieren aan*

„ gemerkt heeft?

JÏL
Dc eerfte,die Krachtig tn Forsgenoemd word,

„ is door Michel Angelo, Carrache, en het geheele

„ School van Boulonje gevolgt.

„ De tweede manier is wat flaauw en laf, ge-

\y
volgt door Meeftcrs Etienne de Lasne, Franque-

„ ville, Pilon, en zelfs door Jan di Bologna, wel-

„ ke manier men voorgaf uit Corimhen g. komen

„ te zyn.

„ De derde beftaande in Ëelheid en Bevalligheid

„ bezonder in Eele dingen , die men acht doof

„ Apelles, Phidias en Praxiteles voor deteekening

„ gevölgt te zyn; deeze manier is zeer geacht ge-

„ weeft en men wil, dac dezelve uit Rhodus geko*

men zoude zyn.

„ Dogde vierde is Zacht, Zuiveren Naauwkeurig^

„ waar 3oor alle de omtrecken Groots, Natuur yk
9

„ Ploeyend en Luchtig verbeeld worden Dit was de

manier van Sicyone. een Stad in Peloponncfus,

„ geboorte- plaats van Herodotus, werkmeelk r van

„ die groote Torfe, die tot volkomenheid gekomen

is door de verkiefing en zamenvoeging van al 't

„ volmaakfte, dat 'er in ider van deeze manieren té

9)
vinden was. Men geeft voor, dat de kleine Vrou-

„ we Torfe, die door alle de geleerde erken: word,

„ de fchoonfte Antieken te overtreffen , door deeze

„ uitmuntende Konftenaar gewrocht is."

Maar zult gy my vragen, hoe komt het, dat er

hcedendaags zulke heerlyke werken niet uytgevoerd

worden, als de Grieken gemaakt hebben, dewyl

wy de uytvoerigfte werken van de" aloude Konfte-

naaren bezitten, en dat het gemackelyk is de kon*

ften , die reeds voortgebracht zyn , te overtreffen ?

B He*
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Het is niet genoeg haare werken te hebben, haaf

Geeft en kennis behoorden 'er ook by te Zyn. De
Beelden , welke hen tot model dienden , ftreckten hen
niet zodanig ten reegel, dat zy 'er nog geen andere

hadden, die niet tot ons gekomen, maar by ongeluk
uit de Waereld geraakt zyn , waar door het Koft-
baerfte van deTeeken en Beeldhouwkunde verbor-

gen gebleeven is. Eyndelyk waren de Boeken nodig

,

die zy gefchreeyen hebben, en volgens het verhaal

van Plinius onzigtbaar geworden zyn, dewylApel-
les , Perfeus ,zyn Difcipel , en andere Ouden , over

de Beeldhouw en Schilder -konft geichreeven heb-

ben. Euphranor,een ander Beeldhouwer , heeftover

de evenredigheid en Coleuren gefchreeven
;
gelyk

Praxiteles een Boek gefchreeven heeft , over de

Menfchélyke proportren, met opzigte tot de Too-
nen in de Muziek, die hy overeenkomftig noemde

:

Dog behalven haare Grondreegelen , hadden zy een

Eelheid van Geeft in het geen wy het uitmunten,

fte van het Antiek noemen.

Dog de Schilderkonft , het voorwerp zyndc,
Waar op deeze Reedenering doelt, moet alles zo
naauwkeurig niet uytgepluyft worden want dan
zou,'t geen waarlyk Licht is, in een duyftere Nacht
verkeeren. De Schilder moet het Antiek in zyn
Tafereel op dezelve wyze verbeelden, als een Ge-
leerd Schryver een Boek is een andere tael overzet.

De Antieke werken zyn waarlyk een behoedmid-

del voor de quaade zmaak
; dog indien die als

raauW of eenvoudig gebruykt word , en zonder

de leevendige Schoonhecden der Natuur 'er by te

voegen, zal derzelver gebruyk tot nadeel verftrec-

ken. Het natuurlyke bezin iets, dat leevendig en
beweegende is, en de onbewceglykheid der Antie-

ks ftucken tempert} en de Schilders die haar werk
ma-
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maken van het zelve zo naauwkeurig na te volgen,

Zonder acht te geeven op de byzonderebevallighec

,

den, die by de leevendige natuur gevonden wor-

den, vervallen akyd tot een droogc en ftyve ma-
nier : De Antieke trant moet met het natuurlyke

gepaard worden + waar toe Raphael en andere ons

den weg geweezen hebben,

Alvoorens een einde van dit vertoog over de An •

tieke te maken, zult gy met my toeftaan, dat gelyk

de aloude Helden en de Digteren, die hunnen Lof
verbreyden, zig niet alleenlyk door haare fchriften

aanzicnlyk maakten, maar ook zelfs hunne geboorte

plaats grooten luyfter toebragten, zo ook de Ede-
le Schilderkonft tot geen minder voordeel gcftrekt

heeft aan de gecne, die dezelve ocfïènden. Laten

wy ten blyke hier van die weergalooze Mannen
eens agter malkander van naby befchouwen , en

zien, wat een roem en vergelding zy door hunne
werken verkregen hebben*

'fimagoras ^ die te gelyk in de Schilder en Digt*

kunft uitmuntede, heeft Panxus, Broeder van Phi-

dias,verre overtroffen in een werk, Waar van hy de

roem behaalde en in de Stad Delphos zyne Zeegen*

praal uitgalmde.

Zeuxis, droeg in deStadOHmpia,om zyne won-
derbare Tafereelen zyn naam in Goude letteren op
zyn Tabbard.

Parrhazius , verfcheen als een Prins der Schil-

derkunst , met een Purper Kleed op de Schoude-

ren, en een Kroonop het Hoofd, (tellende zyn naam
met eenige Cieraaden en loffpreuk in deezer voe-

gen : SpJendidtüs hac pinxit Virtuth Cultor , fj? idem

clara Patrhazius en Ephefo Patria. Dat is, Parrha-

zius van Doorluchte geboorte uit Ephefen en

B %
r
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Öcflfenaar der Konft , heeft dit zo luifterryk ge-

fchildert.

Jratus verkreeg van den Koning Ptolomeus dc
nodige gelden en onderftanden rer behoud van Zyn
Stad tegens de Geweldenaaren , en dat alleen om
dat hy cenige werken van Pamphilius en 'Me-

lanthes , Schilders van Sicyone, aan dien Koning
vereerde.

De Stad Rhodus wierd befchut voor de gram-
fchap van Demetrius door de agting,diehy voor de

werken van Protogenes had , dewelke ten behoeven

van zyn Vaderland een grooter gunft verkreeg als

die, welke Alexander aan de Stad Thebes ten ge-

valle van den Digter Pindares bewees
, dewyl de

Stad Rhodes geheel en in Thebes alleen het Huys
van deezen Poëet behouden wieid. Qok moet men
bekennen , dat de Schilders en Beeldhouwers hunne
Landfehappen en Steden door hunne Heerlyke wer-
ken vereeuwicht hebben.

Thefpia, een gemeen Kafteel der Beotiaanen is

alleen vermaard geworden door het Stand Beeld,

van de Liefde door Praxiteks gemaakt.

De Gnidiaanen zyn insgelyks beroemd geweeft

om het Beeld van Venus, door den zeiven gemaakt,

't welk zy zo zorgvuldig bewaarden, dat ze liever

altyd den Cyns aan dien Koning wilde betaalen , dan

hem dat Bcéld overgeevén.

Ook hebben de volgende Steeden een groote

roem verkregen.

De Epheezen , door het Beeld van Alexander van

Lijipp.u> hand gemaakt.

De Cyzicenienfen, door 't Beeld vanMedaa van

Tywomacbus.

Dc Rhodianen 5
door de Jalifusvan Protogentes,en

door
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door 5
t Kooper B-eld van Coloflus ,

gemaakt door

den beroemden Beeldhouwer Charfus, bygcnaamt

Lindiaan,om dat hy van Lindus was, een der drie

Steeden van het Eyland Rhodus,

Die van Atheenen , door de Minerva van Pbidias

De Agrigentinen , door de Venus van Zeuxis.

Die van Syracufen,door de flag van Agathocles.

De Tarentinen, door 't Coloflus- beeld van de

Zon door Lijïppus gemaakt, en de Volkeren van

Elides,door het Stand-beeld van Jupiter Olimpia

door Pbidias gewrogt, waar over Paulus Emilius

Burger - meefter van Romen verbaaft ftond.

Paufanias verhaalt inzyne Befchryving van Grie-

kenland, dat 'er nog ten zynen tyde in 't Kafteei

van Athenen gezien wierden een Mercurius Beeld , en

de drie Graden door Socrates gehouwen. Die Wys-
geer, welke ten tyden van Phidias leefde, zoude

tot geen openbaar werk in de befchaafdfte Stad des

Waereld en die de grootfte achting voor alle Kon-

ften had,gebruykt geworden zyn,zo hy niet in die

konft bedreeven was geweeft, en men kan zeggen,

dat indien hy de Beeldhouw konft op zyn Vader

werkplaats geleerd heeft, deeze Studie hem de weg

tot de eerfte beginfelcn der Zeedekunde gebaand

heeft , wiens uitvinder en vader hy naderhand wor-

den moeft, gelyk zyn Difcipel Plato ook een vol»

komen kennis der Tcckenkonft had.

Dog gelyk de gezegde werken hun vaderland

vereeuwigt hebben, hebben ook de grootfte Ko-
ningen de konften bemind en zelfs geoeffent,en dc

Steeden hunne erkentenis defweegens beweezen.

Dien aangaande wierd door een openbaare keur

belaft, dat Polignotes ten koften van den Staat in al-

le de Griekfe Steeden gehuysveft en onderhouden

zoude werde, om dat hy de behaalde overwinnin-

B 5 gen
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gen der Grieken
,
op de Perziaanen. wonderlyk wel

gefchildert had.

Alexander de Groote, hoe mild ook, geloofde
de uitmuntende werken van Apelles niet genoeg te

zullen vergelden , zo hy hem de Copy van zyn fcho-
fte Gampaipe, voor hem gefchildert, op geen ver-
bazende wyze betaalde, 't geen hy deed, met hem
het leevendig Origeneel , waar op Apelles verliefd

was, te fchenken en hem vergunde , haar te mogen
trouwen.

Demetrius vereerde met een byzondere vriend -

fchap Prothogenes , 4ttalus , Nicis , Arcbelaus , Zeu-
%is cn andere.

De Keyzer Adrianus hield de Beeldhouwkonft
in haar volkomen luyfter ftaande

, dewyl hy zelfs

de Antieke Schilders en Beeldhouwers geëvenaard
heeft, dus bedreeven was hy in zyne werken. Ook
heeft hy een uytneemend Architeófc geweeft. Door
hem is de Brug van Adrianus gebouwt en zyn
Praelgraf opgeregt.

De Keyzer Trajanus, die het Stand-Beeld van
Lantinus had doen maaken, liet ook door Apollode-

rus, zyn Architect en beeldhouwer, de Markt van
Trajanus met deszelfs eereboogen

, zyn Colom en
de Brug over den Donau bouwen.

Fabius PicJor van Burgermeefterlyke afkomft,
heeft zig door het befchilderen van den Tempel der
Gezondheid berucht gemaakt, en men kan zeggen,
dat de Schilderkonft tot na de tyden van Titus te

tornen in groote achting geweeft is.

pog de oudheid daar laatende zullenwede Schil*

fiers der drie verleedene Eeuwen eens befchouwen.
Mkhel Angelo en Raphael , hebben op gelyke

^yze FJorence en Urbino in aanzien gebragt.
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Cadore , een klein Steedtje in Frioul , is door de

geboorte en werken van titiaan beroemt geworden.

Jntonio Corregio, is het niet minder gelukt en

Lombardyen zal de eeuwige Gedcnkzuyl zyn'er

roem weezen.

Romen, Venetien, Bologne, Florencen, Par-

ma, Sc Mantua, trecken de nieuwsgierige vreem-

delingen meeft tot zig,door de weergalooze ftuk-

ken die binnen haare muuren bcfloten zyn.

Zo wy tot de opkomft deezer heerlyke Konften

opklommen , zouden wy zien , dat de Republiek

van Florence den Koning Carel van Anjou ont-

fing met alle het koftbaerfte, dat by die natie ge-

vonden wierd en hem by Cimahue bragt , die

beezig was met het fchilderen van een Beeld van de

H. Maagd , 't geen onder den toeloop van een on-

telbaare meenigte volks onder 't gcfchal van Trom-

men en Trompetten na de Kerk van Maria de

Novelle gevoert wierd, en zo wel de Republiek als

den Schilder een onfterffelyk roem toegebragt heeft.

Giotto fchrcef zyn naam met Goude Letteren op

zyne werken en was van de Paufcn Benediclus IX

en ClemensV bemind. Robert ,
Koning van Napels

,

had zo veel geneegenheid voor hem, dat hy na

hem toeging , om met hem te redeneeren en hem

te zien arbeiden , en offchoon een boereZoon zynde

befchonk hy hem met den tytel van Burger der

Republiek van Venetien en belafte, dat hy op de

Lyft der loontrekkende van den Staat voor 100

Guldens 's jaars geftelt zoude worden.

Wat een Roem was het voor Bellini dat de Raad

van Venetien hem ten verzoeke van Mahomet II.

m Conftantinopolen zond. Door den Coniul by

den Groten Heer ingeleid zynde, wierd hy tegen

B 4. &
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de gewoone trotsheid van dien Sultan met alle
liefkoozingen bejeegent , welke zig niet genoeg
Verwonderen kon, dat een fterffelyk menich iets
Goddelyks bezat, om de natuur dus net te volden
als door deeze groote Man gefchied was ; ook deed
hy hem de eere hem Ridder te liaan, hung hem
een Goude keeten van groote waarde om den
hals

, gaf hem verlof om te eiichen al wat hy
begeerde, dog Bellini flegts een gunft -brief aan
den Doge verzocht hebbende , is het ongclooflyk met
hoe veel loftuiginge hy in den vollen Senaat opge-
hoopt wierd en daar en boven verkreeg hy een aan-
zienelykc Jaar- wedde op 's lands inkomften.}
De verwondering van dien Turkten Keyzer

mott ons niet vreemd voorkomen, nadien men zeg-
gen kan , dat de Schilders en Beeldhouwers waar-
Jyk navolgers zyn van de Werken des Almogende,
fcn dat zy zig op een domme dog zeer welfprcken-
tie wyze doen verdaan. Dit heeft een der grootfte
kerkelyke Schryvers aanleyding gegecven, om in
ten Lyk reeden, over een Heilig van zyn eeuw
uit te roepen. « Wat heeft de Schilderkonft een

9, groot voorregt ! Zy overtreft heeden de redeneer-

9i
konit. Wie zou konnen geloovcn,dat een i\om-

„ me welfprekendheid zo kragtig en overtuigend
was. Ik heb UI. in verfcheide periodes heHee-

„ ven en de wonderwerken van dien Heiligen Man
„ aangetoond

j maar in dit Schildery wordenze met
„ een opflag van 't Oog gezien. Dit Tafereel doet

3J de ziel aan door het teederfte en edelfte der &in-

„ nen en drukt zig uit in een taal voor alle de
.volkeren des Waerelds verftaanbaar. *«

ïn 't vervoig zal ik fpreeken van de groote eer-
bewyzsn en voordeden, die cjeeze beroemde Man*
pm vriend ijebto

?
en tot welke hoosen top zy

m
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in 't vertrouwen hunner Souvereynen gebracht

zyn.

Micbel Jngelo en
.
Raphaél door de Paufen cn

Keyzers.

'fitiano door Karei V en andere Vorften.

Leonard da Vinei door Francoïs den Eerften.

Pelegrino van Modena door Phihppus de III.

Rubens en van Dyk door de Koningen van Span-

jen en Engeland : maar om niet te vergeeten al het

geen ten voordeden deezer konden door de Key-

zers en Koningen, die 'er de waarde van kende,

gedaan is, moet men desweegens aanmerken, dat

Keyzer Maximiliaan de I dadelyk Brieven van

Adeldom verleende aan Albert Durer, toen ter tyd

een uitmuntend Schilder en Plaatfnyder, en hem
ook tot zyn wapen begiftigde met een Schild , waar

in drie andere leedig waren.

Dit zyn eerteekenen welkers luyfter zig nog
heeden uitftrekt over alle de geene, welke deeze

fchoone Konften tot hun beroep verkooren heb-

ben. Francois den I heeft hun Wapen verrykt

met een Lely in het midden tuflehen de 3. Schil-

den. Carel VI. ten verzoeke van Henri Mellein

Konft - fchilder en glazemaker wonende te Bour-

ges , onthefte hem by opene Brieven in dato den 3.

January 1430. van alle wagten, voogdyfchappen

en andere Stadts lallen.

Hendrik II heeft Primatrice, Difcipel van Ju-
lio Romano, met eerbewyzen

,
ampten en wal-

daden opgehoopt, en maakte hem Abt van St.

Martyn. Carel IX had veel liefde voor denSchil-

der Janet 9 en Hendrik IV voor Freminet, Du
JBreuil en Bunel.

Lodewyk de XIII vergenoegde zig niet den
Heer Pouflyn zyne Koetfen, tot aan Fontainebleau

B ƒ te
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te gemoet te zenden, en hem met al zyn gevolg

pragtig teonthaalen, maar ontfing hem ook zelts

aan de deur van zyn kamer , tonende dus door
decze overgroote goedheid, dat hy de konften zelfs

in de perfoon zyner onderdaanen eerde.

Lodewyk de XIV begon zyn regeering met
nutte en roemwaarde ontwerpen. Onder welke
uitblinkt de instelling van de Koninglyke Acade-

mie der Schilder en Beeldhouw - kunde in de
Hoofd -Stad zyns Koningryks. Wyle de Heer
Le Brun wierd verkooren , om 'er het bewind
over te hebben en 'er Cancelier van te zyn. Dee-
ze heeft zig beroemd gemaakt door de konftige

"vrugten zyns verftands en doordringend vernuft,

waar door hy tot 's Konings eerfte Schilder be*

noemd en met weldaden opgehoopt is.

De byzondere achting , welke die groote Vorft
voor de ftukken van deezen Konftenaar had,benadeel-
de geenzints de achting, die hy de konftige Beeld-

houwers dier Academie toedroeg, en men kan tot

lof deezer Konft niet alleen zeggen, dat 'er van alle

de konft-handwerken geen is, 't geen meer oplet-

tenheid
, oefïèning en tyd vereyfcht , moetende

men, (om zo te fpreeken) op zyn werk fterven,

maar dat men ook eenige Jaaren tyd nodig heeft,

't geheim te vinden , om tot de onfterfFelykheid te

geraaken.

De Beeldhouw-kunde kan gezegt worden de

fchatbewaarfter en tolk van alle de Eeuwen te

Xyn, en wy leezen, dat Alexander op zyne reys-

togten een Koper Beeld van Herculus, door Z/y-

fippus gemaakt deed mede voeren , om door het

oefchouwen van een zo volmaakt model, meer en

meer opgewekt en aangemoedigt te werden,

De Gelykeniflèn der aloude Helden is veel

bee^
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bcetcr van Koper en Marmer dan op Doek in

ftaat gebleeven, en men kan eenige Beelden Zee-
den-leerende noemen , om dat zy op een ongevoe-
lige wyze de Deugd inboezemen door de eerbied,

welke men heeft voor den Held , die verbeeld

word, en de 'begeerte, om den zeiven gelyk te

worden. Het Marmer, de Porphyrfteen en 't Ko-
per zelfs, waar van die gemaakt zyn, leeren den
menfeh zig tot het werk te gewennen, daar in te

volharden , en zig door de zwarigheeden , die zig

op doen , niet te laaten affchrikken ; want offchoon
die zomwylcn onoverwinnelyk fchynen koomt
men hen door de volharding te boven.

Nu zal ik u de fmaak der Antieken, door eeni-

ge gevoelens van de wakkerfte Schilders , Beeld*
houwers en Graveerders , der laatere tyden beves-
tigt , onder het oog brengen , deezc gevoelens zul-
len onderfteunt zyn door de Conferentien van dc
Koninglyke Academie der Schilder en Beeldhouw-
kunde , te Parys , over verfcheiden onderwerpen,
zo de Teekening, als de Proportien en andere par-
tyen van een Tafereel betreffende; en ik zal een
grondige verhandeling geeven van alle die voor-
naame partyen , waar uit de zamenftelling en har-
monie van al

5
t geen wy een Tafereel noemen

,

beftaat. Zo veel bequaame perfoonen welke die A-
cademie uitmaken , zyn myne waarborge en ik
zal my van haare gewigtige leüen ten bewyzen
van myn gezegde bedienen j nogtans had ik ge-
dagt, dat zulk beeter op 't einde van dit werk dan
te deezer plaatze gepaft zoude hebben.

Vra. Het is veel gevoegelyker dit nu te ver-
handelen

; en zelfs om u taftelyker te doeq zien
pm welke reeden ik vermeen dat dit nu dienftiger

als
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ais op 't einde zou gefchieden, zal ik u zulks docor

een gemeenzaame gelykenifle voordellen.

Wat onderfcheid vind gy tu (Tenen de oogen en
de ooren van een weetniet en de zelve partyen iin

perfoonen , die 't zy door de praktyk ot verkreegc
• kennis, in de konften ervaarenzyn: cn dewylcde

Natuur die wonderbaarlyk in hare gewrochteen

is, aan de menfehen, zonder onderfcheid van cüe

onweetende of fchrandere ,
op gelyke wyze cdc

noodige fmaak geeft , om de fpyzen , die haar diem-

ftig zyn , te gebruyken en de andere te verwerpern

,

waarom heeft zy dan hen de zelve gelykvormi^g-

heid ten opzigte van het verftand niet gegceven ?

Antisi. Daar op zal ik u zeggen , dat 'er in deen

raenfch tweederly onderfcheid gemaakt moet wor-
den j naamentlyk de Reedelyke Ziel, dewelke uiit

geeft, beftaat, en de zinnel yke trek of begeerlyIk-

heid, of om beeter te zeggen, de natuurlyke een

dierlyke drift, waar door hy tot zyn eyge behotu^

denis genoopt word tot 't gebruik van voedzeM,

en tot voortteeling van zyns gelyke. Zyne Ziicl

met reeden begaaft is niet te min redelyk , hcoe

wel zy niet als door de goede opvoeding vernuftüg

cn geeftig word, en door de naarftigheid en vlycd,

om die weetenfehappen , die haar voorgefteld woer-

den, te verkrygen ; dus heeft de Ziel , wanneer ïzy

tot kennis derzeiver gekomen is, des te meer veer-

maak, om de fchoonheeden,die in de Tafereelen (en

andere zeldzaamheeden gevonden worden, te boe-

fchouwen , hoe meer zy de Konft en weetenfehaap

van derzelven Autheuren doorgrond heeft. Ecen

Diamant hoe ruw hy mag zyn, is daarom nogtaans

een Diamant
\

dog deflêlfs waardy word fleg*ts

door de konft en bewerking van den flyper veer-

mecer*
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meerdert, door de fehitterende glans, die hy het

weet te eeeven.

De Muziek,' doordeflèlfs verfchil lende toonen,

geluid en maaten zo aangenaam aan het gehoor,

is door de zelve reeden laliig aan een onwetende.

Hier uit moet men befluiten, dat *er tyd vereyfcht

word, om Weetenichappen te keren, en om een

regte kennifle derzeiver te verkryi>en, moetende de

duyftere wolken der 01 ; wetenheid door de liefde

tot de konften en Weetenfchappen gebrooken wor-

den. De grondreegels, die ik in een bondige re*

denvoering zal voordellen, zullen de liefhebbers

der Konften aanwyzen , waar in deflelfs waardy be-

ftaat, en hoe de doorlugtige Mannen te recht de-

zelve zo hoog geagt hebben. Om dan u begeerte te

voldoen, zal ik zeggen, dat alle het onderfcheid,

dat 'er in de proportien aan te merken is , ook ten

opzigte der omtrekken in agt genomen moet wor-
den, dewyl men door dezelve haare verfcheyden-

heid kan vertoonen , en dat 'er vierderly onder*

werpen zyn , uit welke zo veelderhande en ver-

fchillende proportien gemaakt worden. Degemeene
ftucken 't zy Harders, Boeren, Landfchappenen dier-

gelyke, moeten Öndojans^ grove en onwiflè omtrek,

ken hebbcn,ik noem Ondojans de manier van teekencn,

waar in men geen muskei ziet, die den ander over -

heerft , maar dat zy malkander gelyk als volgen. De
grove en twyffelagtige Mufculen zyn zodanig, dat zy
met de Peefen en Slagaderen fchynen vermengd te

zyn en niets duidelykonderfcheyden word: dit dient

tot eenvoudige voorwerpen en grove menfehen.
In ernftige voorwerpen , waarin de natuur door

bevalligheid en fchoonheid moet verbeeld worden,
moet men eele en gewifle omtrecken maaken

, zagt-

jens van de eene tot de andere overgaande, en de

par-
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partyen groots en bcftipt, gelyk men ziet in Beel-
den van Jorigmans of Jonge Dogters , daar niets

hoekig of fcherp in gezien word , maar in tegen-
deel , dé omtrekken glad en vloeyende.

Belangende de omtrekken welke groots, kragtig

,

vaft en ftout genoemt konnen worden j in deeze
word niets twyffelagtigs gevonden , alzo de voor-
naamfte Mufculen over de mindere heerfchen en in

dezelve een keurige fchicking en ordonnantie is.

Deeze konftige manier van omtrekken , het natuur-
lyke te boven gaande , word kragtig , ftraf en
fchrickelyk genaamd. Kragtig om dat de Beelden
daar door groots en deftig vertoont worden , en
dat zy kragtige partyen uytmaaken: ftraf ter oor*
zaak dat 'er niets in is dat het weezentlykeennoodi-
ge, de eclheid der aders, Arteriën en Pcefen, dewel-
ke in de andere omtrekken bevonden word , verla-

ten. Deeze manier is alleen eygen aan Godhee*
den.

De vêrfchrickelyke omtrekken dienen tot ftuk-

ken, die van verre gezien worden, en om Reuzen
te verbeelden.

Zult gy niet met my toeftemmen, dat zonder veel

reedeneeringen het gemakkeiyk te befluiten is

,

dat een Schilder zo veel doenlyk moet vermeiden
kleyne en flegte omtrekken te maaken, ten zy door
hét voorwerp en de verfchydenheid daar toe genood-

zaakt. Het Tafereel van den Aarts Engel Michaei

door Raphaê'1 gefchildert , is een uitneemend voor-

beeld ter beveftiging van myn gezegde. Wanneer
men de eelheid én netheid der proportien en om-
trekken in *t Beeld van St.Michaè'1 tegen de fwaar-

moedigheid in dat des Duyvels befchouwt, ver*

wekt zulks een aangenaame tegenftrydigheid, die

de eygenfehap en natuur der voorwerpen zo fraay

ver-
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vertoond, dat dezelve tot een reegel konnen ver-

ftrekken.

Vra. Het ligt en de opheldering, die gy my
geeft , doet my een regt denkbeeld hebben , om dc

fchoonheid der Tafcreelen wel te doorgronden

,

vervolg dan met ons het keurigfte desaangaande

te vertonen, om 'er vrugt uit te trecken.

Antiv* Met veel vermaak zal ik uwe weetgie-

righeid desweegens voldoen, en u op dezelve wy-
ze, als de Boekzaal der geleerden, een kort begrip

der Academifehe Conferentien geeven , om u ee-

higzints derzeiver inhoud voor te dragen.

Miflchien zullen de gemelde Conferentien van

de Koninglyke Academie der Schilder-konft enz,

te Parys in 't ligt gègeeven wordèn , en als dan
zult gy uwe nieuwsgierigheid ten vollen konnen
voldoen, want alles is 'er ten uiterfte naauwkeu*
rig in voorgeftelt , dus dezelve alhier geen plaats

behoeven, zullende ik daaróm, ten einde niet tc

wydloopig buiten myn beftek te treeden , alhier

maar eenige uittrekfels laten volgen.

„ In de verhandeling van de Leevendige en Na-

„ tuurlyke verbeelding, (die daar ExpreJJie^ uit-

„ drukking genoemd word) word gezegd , dat een

„ Schilder zyn ftudie moet maaken en wel in agt

neemen den aard en de eygenfchappen, welke het

„ onderwerp paffen, en flegts de dingen, die niet

„ volftrekt noodig zyn, overftappen. Hy moet
„ ook de waarheid in zyne afbeeldingen volgen,

„ zo wel als een Gefchiedenis-fchryver in zyn ver-

„ haal; de verbeeldingen moeten trefïelyk zyn; en
ontrent de zuyverheid en waarheid der gehei-

„ ligde Gefchiedeniffen moet hy zeer naauwkeurig

„ wezen , dewyl een Schildery het verftand te

„ gelyk moet onderregten en vermaaken.
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„ Betrefknde de (
dliegorie ) Leen - fpreuk 9

„ of Verbloeming, moet men in agtneemen, het

„ onderichcid tuflehen de B .elden der vercierde

„ Goden en de Allegorife figuuren , en dat de

„ vtrdigtfels dikwerf met de waarheid niet können

„ befraan : dog ten onregte zou men een ver-

„ nuftig. Schilder beletten om de verbloeming,

„ by de Hiitorie te voegen, om derzelver gehei-

„ meniflen te verbeelden, wanneer zulks gefchieden

„ kan, zonder aan de verstaanbaarheid en kennis

„ van het voorwerp hinderlyk te zyn , en dat hy

„ aan zyne geeitige (Expreflien) verbeeldingen, de

„ kentec kenen weet tegeeven, dewelke door haa*

„ ren aard , tot zyn voorwerp behooren. Heeft

„ men niet met vermaak en goedkeuring gezien,

„ dat een verftandig Schilder onder 't Kruys onzes

„ Zaligmakers een Slang gefchildert heeft , om

„ deeze oude voorzegging : Het zaad der Vrou*

„ wen zal den Kop der Slange vermorfelen. Gen. 3,

„ te verbeelden. Te regt heeft men gezegd, dat

„ de Schilderkonft: een ftomme Digtkunde is, en

de Wellpreekendheid der Schilders.

„ Ten aanzien der byzondere verbeeldingen

„ word gez< gd , dat de hartltocht een beweeging

„ der Z»ele is, deweike in de gevoelige deelen zyn

},
verblyf heeft, welke beweeging gefchied, om te

volgen , 't geen de Ziel meend haar dienftig te

*
zyn, en te vermeiden, 5

t geen zy verbeeld haar
"

fchadelyk te weezen: dat 't geen men aft ie of
*'

werking noemt, niets anders is, dan de b wee-
" ging van d'een of d'andere party, en dat deeze
" beweeging alleen maar gefchied door de verafl-

"
dering der Mufculen of Spieren, dewelke niet

"
beweegen dan door de ruflchenkomlt der Zé-

"
nuwen, daar zy aan verknogt zyn , en midden

" „ door
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5, door dezelve loopen. Dat de zenuwen geen

„ werking doen dan door de geeften , die in de

„ hollighceden der Harflenen vervat zyn , en dat

de Harflènendie geeften niet ontfangen dan door

5 , het Bloed, 't welk geftadig door het Hart loo-

„ pende warm word en zodanig uitdyd, dat

„ het fynfte opwaarts ftygd en aan de Harflènen

„ zeekere dunne waaflemen of dampen toebrengd
9

„ die door een onnoemelyk getal kleyne vaatjes,

„ daar de Harflènen vol van zyn, dringende, al-

„ daar (gefpiritualilèert) dat is van een vaft lig-

„ haam tot geeft: overgehaalt worden; van waar
zy zig door middel der Zenuwen na de andere

„ partyen verfpreiden, dewelke als zo veel draadr-

„ jes of pypjes zyn , waar door die geeften in de

„ Spieren loopen ,
volgens dat deeze zulks meer of

min noodig hebben tot de werking , waartoe zy

„ gelchikt zyn : dusontfangt de Spier, die het fterk-

,, fte werkt, de meefte geeften en zwelt dienvol?

„ gens meer als de anderen.

De Antieken hebben aan het gevoelige deel der
Ziele tweederly drift toegefchreeven : in de begeer-

lyke luft of wil fteldcn zy de enkele Harts - tog-

ten, en in de toornige luft de wreedfte, wildfte

en die, welke t' famengefteld zyn, voorgeeven-
de , dat de Liefde , Haat , Begeerte , Blydfchap
en de Droefhèid in de eerftgenoemde drift

beflooten zyn en dat de Vreeze , Stout-
heid , Hoop, Wanhoop, Gramfcbap, en de
Schrik, haar verblyf in de andere hebben. Dit
kan breeder uitgelegt worden. Men befluit, dat

het onmogelyk is alle de teekenen der verfchil-

lende Hartftogten ftiptelyk voor te fchryven, ter

oorzaak der verfcheidenheid van de vorm ofgedaan-
te en van des Lighaams gefteltenifle.

c » Een

1
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„ Een vol aanzigt maakt dezelve vouwen of I

„ rimpels niet als een mager en fchraal- tuflcheu I

"
een groot Oog dat verheeven en een dat klein

]

'„ en ingezonken is, zyn zeer verfchillende teeke-

nen. Die galagtig is heeft geheel andere be-

weeging dan die flymerig en bloedryk is. Ins-

5J
gelyks een dom menfch gaat geheel tegenftry-

|

"
dig te werk yergeleeken by eenen die welbezonnen

is, zo dat een Schilder alle dceze verfchillende

9 ,
dingen in acht moetneemen, om alle de verbecl-

dingen der Hartftogten te fchicken na den aard def

„ figuuren, proportien en omtrekken. In de fchic-

„ king of ordonnantie zyn drie deelen aan te mer-

ken ; voor eerft de ftelling der plaats ten aanzien

), van de dingen, dewelke tot Grondflag moeten

dienen , als by voorbeeld bewoonde of onbe-

„ woonde Landfchappen enz.

Van de gebouwen, Decze zyn of Land of

„ Boeren Huyfen ofte reguliere gebouwen , wel-

kers onderfcheiden Architectuur door haare

,
orders en afpeden kenbaar zyn. De zamen-

[ f
paaring deezer beide, waar in men tot een alge-

meene regel moet houden , i kragtige grootc

„ partyen temaaken. 2. op zommige plaatzen licht

overheen te loopen, om andere des te aanzienly-

, ker te maaken. 3. alle roerende dingen bewee- 3

5 gende te doen fcheinen ; 4. het Planum in agt t«j
*

neemeu , als meede de ftelling der iighaamen
,

? die uit de natuur zwaar en valt zjn, gelyk Ber-

3)
gen, of door de konft, gelyk de gebouwen.

Of beweegende, 't zy door een, gewillige be-

weeging, gelyk de Dieren of door een byval-
*.

lige of bykomende kracht, gelyk de Planten en

-; de werktuigen door konft gemaakr.
9

„ Of afgeleegen, in alle de verfchillende man icij
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„ ren die 'er konnen voorkomen, 20 door die ver-

„ hecven als laag zyn.

„ De fchicking der Figuuren, volgens deGroe-

„ pen, deweike een zamenhang mee het voor-

„ werp maaken en het gezigt ophouden: hier in

moeten vier dingen aangemerkt worden. De
„ Conjunctie of zamenvoeging der Figuuren of

„ Beelden ,'tgeen Groep genaamd word (zynde een

„ Italiaanfch Woord) 't welk beteekent een zamen

„ paaring van verfcheide Lighamen.

„ De ( Proximiteit ) nabyheid der Figuuren , dc

„ welke de ketting kan genoemd worden.

„ De Groep moet gefchoord worden door iets

„ dat hem tot een boog of zuyl verrtrekt, 't geen

„ men den Grond- fteen kan heeten, en deeze moec
„ met alle de Groepen gevoegt weezen, hoe wel

„ zy van malkander gefcheidenof afgezondert zyn.
En de houding van het Licht en Donker, &c,

„ Ten tweede moet men de ( Actiën ) Werkin-

„ gen, aanmerken, in acht neemende dat men moet
vermeiden werkingen , die al te gemaakt en

„ gedwongen zyn , als ook buytenfporige Pos-

„ tuuren, een middelmaat houdende tuflehen het

„ geen buitenmatig uitfteekt en 't geen laf is. In

„ de teedere en magere Beelden moet men de lee-

„ den niet uytftrecken, geleegenheid zoekende om
„ ze te bedekken.

„ Men moet in het algemeen in alle de Figuuren

„ van's menfehen lighaam in acht nemen, het Hpofd
„ wel tuflehen de Schouders te ftellen ; de romp op
„ de Heupen en het geheel op zyn Voeten in een

„ beftipt en net evenwicht en een verfcheidenheid,

„ waarin verfchillende gelhltens gevonden worden,

„ zonder 't welke hst natuurlyke zelfs zonder be-

„ weeging en ftyf in zyn werking zouden fchynen.
Ca „ Tea



5 6 Konfl-Cabintt der Bouw- Schilder

-

„.Ten $ moet men op de kleedinge acht gec-

ven , waarneemende dat die op de Beelden als wee-

zentlykekleedagiemoet fchikken,en niet als ftof-

fen die 'er by geval opgegooyd zyn.

„ De vouwen aardig te fchicken , waardoor zig

het naakt zuiver vertoont.

„ Als men de vouwen fchikt moet de ftof op-

„ gebeurt worden , op dat de vouwen door de

„ lucht onderfteund worden, en dezelve zagtjensen

„ los laten zacken.

„ De verfcheidenheid die aangemerkt kan wor-

„ den , ten opzigte der Actiën ofte Werkingen

,

), welkers verfchil ofte verandering oneindig kan

zyn volgens de verfcheidenheid der invallende

„ voorwerpen en de byfondere gefteltheid van ic-

„ der Figuur.

„ Van den-ftand der onderfcheidene Afpe&en

„ of lland-gezigten dewelke een aangenaame ver-

„ fcheidenheid uitmaaken.

„ Van het Gebruik dat zig in het algemeen over

„ alle dc partyen der Schilder- kunde uytftrekt.

Dit alles wel opgemerkt hebbende moet gy in

uwe gedagten houden, dat de ordonnantie de za-

menvoeging en fchicking van de partyen der Schil-

derkunft zynde, deszelfs zamenftel afhangt van de

hoedanigheeden en vrye verkiefing der vernuften,

dewelke de voorwerpen ter uitvoering brengen,

door gemackelyke middelen , die zy door hun

fcherpzinnig verftand verzinnen, en al 't geen dat

Zenuwloos is of lam verwerpende, in haare uyt-

vindingen een treffelyke en heerlyke verkiefing

doen zien, daar niets dan een keurlyke fmaak in

gevonden word , en dat het merkteeken vam een

deftigheid en waarfchynlykheid met zig dnaagd,

der-
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derhalven kan men niets dienftiger voorfchryven,

als daar van een denkbeeld te ontkenen van de

voorbeelden der befte ftucken , ten aanzien van

welke men in het algemeen kan aanmerken f dat

in de onderfcheidene voorwerpen, die een Schil-

der te behandelen , heeft hy in acht moet neemen.

De ftand- plaats te fchicken ten aanzien der figuu-

ren, zig voorftellende de verfcheidenheid der be-

weegingen , die aen zyn voorwerp beft paften
,

haare evenvvigtige fteun , haar ftand op een per-

fpective grond -vlakte, de verfcheidenheid in de

gefteltenis der voorwerpen , de lichten en fchadu-

wen, en eindelyk de Coleuren; alle deezc dingen

moeten te gelyk waargenomen worden in het be-

werpen van de ordonnantie, zodanig dat ze alle

gezamentlyk meedewerken tot de verbeelding van

het voornaamfte voorwerp. Ten tweede moet men
trachten groote partyen uit te vinden, gclyk als

kragtige hoogfels en diepfels, 't zy in de Groepen,

't zy in de Schaduwen of in de Coleuren, dit geeft

eelheid en fchoonheid aan 't werk , 't welke door

decze grootze manier onderlcheiden word van

een geftommelde en zobere manier.

Dog eindelyk alzo 'er geen vafte reegels op de

ordonnantie konnen gegeeven worden, en dat elk

een daar in na de kragt en gefteltenis van zyn ver-

nuft kan te werk gaan, is dit gedeelte van de Schil-

derkonft afhankelyk van een ongemeene begaaft-

heid en de onderrigtingen die desweegens door
geleerden konftenaaren konnen gegeeven worden

,

om in drie hoofdpunten te verdeelen te weeten.

De Hiftorien der befte Schryveren nnarftig te

beftudeeren , om het voornaamfte en de weezent-

lyke omftandigheeden wel te bevatten , en dus bo-

ven de geraeene Schilders uittemunten , en die

C 3 oog'
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nogtans Schilders zyn al verftaan zy de Hiftorien

niet inden grond, gclyk een menlch nogtans menfch

is al ontbreeken hem de aanporring tot verkry-

ging der Weetenfchappen. Ziet men niet dat de

Kon ft Schilders van den eerften rang als Meefters

te werk gaande zig te groote vryheid aangematicht

hebben
,
dog op een byna onzichtbaare wyze op de

reeden (leunende konftig uytgevoert en door de

Hiftorien geftaafd.

Met befcheidenheid en oordeel de verfcheiden-

heid in alle de partyen der teekening te verkiezen

,

om een aangenaame harmonie aan het Gezicht te

vertoonen} en eindelyk.

Geftadig de befte en uytvoerigfte ftucken te be-

trachten , om in het verftand fchoone denkbeelden

te verwekken, ten einde daar van in de famenftel-

ling der ordonnantiën gebruik temaaken. Gy weet

wat Coleur is, en de manier om die te gebruiken;

ik zal 'er flegts by zeggen , dat de verwen aange-

merkt moeten werden ten opzigte van deszelfs ge-

bruik, 't zy met Oly of met Water.

Omtrent de Olyverf moet men voor eerft in acht

neemen deszelfs bereiding, om dezelve zo fyn en

zindelyk te wryven als doenlyk is, en altyd de

befte verkiezen.

Als men dezelve op het Palet lecht , moet men die,

welke van zelfs niet drogen , met Oly of andere

drogende dingen vermengen.

De vermengde Coleuren, die men van nooden

heeft, moeten in Zo klein getal zyn als doenlyk

is ,
zynde die zeer ligt met het Penceel te vinden.

De legging der Coleuren moet aangemerkt

worden ten aanzien der verfcheidene manieren

van Coloreeren in de groote ftucken , waar in op

tweederley manieren gewerkt wordt, eerftelylt de

Ver-
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Verwen met een Penfeel aan te leggen , om die

zacht in een te vermengen en te vereenigen, waar

door zy langer ftand houden.

Ten tweede maar met een weynig Verw dun

van Oly aanftryken, 't geen fpoediger voortgaat

en aangenaam fchynt, dog dit is niet duurzaam en
?
t word hart en droog.

Men moet agt geeven op de kragt en graaden

der Coleuren, dewelke met de eerfte ftreek gelecht

moeten worden, om dat het gemakkelyker is de

geene, die men verdryven wil, te verzachten, en

de andere te verhoogen.

Ook moet men wel in acht neemen , de toetfen

,

die ftout moeten zyn , met een vaft en luchtige be-

handeling van Penfeel en zo min frimelachtig als

mogelyk is aan te taften, fchynende de werken dus

betamelyk getoucheert ,
op een zeekere afftand

zeer geeftig en bevallig, wanneer de lichten en

fchaiuwen voordeel ig verkozen en mollig gefchil-

dert zyn, 't zy door het gladde en eften Penfeel

van Corregio, 't door de ruwe manier van Rem-
brand. De doorfcheinende Coleuren als flegts

fchommelachtig zynde , moet het onderftc of de

grond met lyvige Coleuren fterk gefchildert en

gelyk gedekt worden. In de uitvoerige werken, die

van naby willen gezien werden , kan men op

tweederley wyze te werk gaan.

Eerftelyk yder Coleur nettjes op zyn plaats leg-

gende, en haar uitterfte in malkander verdry vende,

zonder hen te pynigen, op dat zy haare zuiverheid

mogten behouden. Ten tweede een groote party

met een en dezelve Coleur te leggen, en daar bo-

ven op de verfcheidentheid der Coleuren , waar-

meede de kleine dingen gemaakt zyn, dit is fpoe-

diger dog gaauwer bedorven.

C 4 Be«
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Belangende de Tafereelen van een Coleur, de-
welke in 't Franfch Camayeux

y
oï reliëfgenoemd wor-

den, moet men in agt ncemen de verdryving der
Coleuren tot de afgeleegene dingen , door den
dag en fchaduwen, gelyk als met het kryt gedaan
word.

In de bas -reliëfs of half-ronde, 't geen een na-

bootfing der Beeldhouwery is, van welke ftof en
Coleur het mag zyn , in deeze twee manieren kan
men maar de Coleuren droog fchommelen.

Wat belangd de Water•- Ferwen , daar meede
word op onderfcheidene wyze gewerkt; te wee-
ten , men maakt de Verwe nat met Lymwater cn
gebruikt die tot allerhande voorwerpen.

In Frefco , 't geen een manier van Schilderen is , die

met daar toe bereide kalk gefchied. In dit werk
moet men voortvarende en zindelyk zyn, om de
ilof niet droog te laten worden, ieder Coleur net

op zyn plaats brengende, en die met arceeringen

mengende. A Gouache mengt men de Coleuren
met Gomwater, en het Penfeel word behandelt

als in het Waflchcn of Schilderen.

Miniatuur , is tot klein werk. De Verwen moe-
ten zeer fyn en zindelyk gewreeven worden

, zy

worden met gomwater nat gemaakt en pointeren-

de bewerkt. Deeze manier is maar tot kleine en

Fyne werken.

Dit zyn alle bondige Reedeneringen en Grond-
feegelen ; doe dewelke niet ondienftig zullen zyn
voor de eerftbeginnende, om daar door op wifle

fchreeden te flappen , en kunnen ook niet onaange-

naam wezen aan degaauwfte, in die Edele Weeten-
fchappen, dewelke volgens zeekere Grondreegelen

,

de fraaiheid in haare werken verfpreid , door de be-



Beeldhouw- en Graveerkunde. 41
valligheid, die zy door een vernuftige vryheid daar

in weeten te brengen , om 'er een volmaakt werk
van te maken. Dog laatenwe de draad onzer re-

deneering hervatten , en weder tot de Gottifche

Schilders, die in aanzien geweeft zyn,keeren.

Vra. Staat my nu toe , u dank te zeggen , voor
alle deeze onderrigtingen , die niet alleen bequaam
zyn , om de Oefïènaars deezer Konften te onderreg-

tcn , maar zelfs aan de onverfchilligfte Perfoonen

een genoegzaame kennis te geeven, ten einde 'er

met grond over te redeneeren : maar mogelyk, zal

'er een berifper opkomen en zeggen, 't is ligt, alle

die dingen, welke in de Academifche conferencien

gevonden worden , voor den dag te brengen , na-

dien een ander die bereids Waereldkundig gemaakt
heeft.

Anïw. Gy verpligt my op een aangenaame wy-
Ze,my te verdeedigen alvorens ikaangetaft worde,
en ik beken, dat ik de eenigfte niet zou weezen
voor wien geen zeekerheid zou zyn zo ten opzigte

van de beknopte Verhandeling van't Werk, als om
niets te vergeeten van al wat men kan verlangen

,

indien het niet geoorlofd was uittrekfelen van Ou-
de en Nieuwe Schryvers ten bewys en fteun der

reedenkavelingen te gebruiken. Wat quaad {leekt in

't geen ik uit de Academifche Confcrentien getrok-

ken heb ? Ik zou ze in myne difcourflèn hebben
konnen laflthen, en als eigen uitgeeven, en in-

dien ik zulk niet gedaan heb, is, dat ik my liever

het oordeel van het gemeen wil onderwerpen , dan
het zelve aanftoot te geeven, en my de eer, die de
Academie toekoomt , aan te maatigen , wiens grond-
reegels en kragtige reedenvoeringen de vrugten

haarer confcrentien zyn$ en hoe kon iku en alle de
liefhebbers der konften , van de weezentlykheid

C y van
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van 't geen ik voorftelle beter overtuigen , dan de

gemelde Academie tot fteun en grond(lag van myn
gezegde te ftellen. Zo ik voor vermeetel en een

Nafchryver aangezien word , om dat ik over din-

gen redeneer, die zo veele Geleerden voor myn
tyd met veel Welfpreekentheid verhandelt heb-

ben; zou men dan om de zelve reeden de mond
van alle de reedenaars moeten floppen, welkers ree-

devoeringen niet Welfpreekende zyn , als voor zo

veel zy Cicero en andere heedendaagfe Redenkon-

ftenaars van naby volgen.

Indien Raphaël en alle de beroemde Meefters,

welke de Antieke en de Natuur in haarfchoon-

heid volgden, de verwondering over haare werken

niet verkreegen hebben , als door 't geen zy uit an-

dere trokken , om dezelve deftiger en kragtiger te

verbeelden , waarom zal het my niet vry ftaan ,

om 't geen de ouden en heedendaagfche gefchreeven

hebben te vernieuwen en aan 't gemeen een ree-

devoering voor te dragen, die des te nutter zal zyn,

om dat die in 't kort bevat al 't geen verfcheide an-

dere Autheuren gefchreeven hebben. Maar om den

draad onzer reeden te hervatten, laat ons tot de

Gottifche Werken treeden , en om met orde daar

van te fpreeken, zullen wy zeggen, dat wanneer

de Romeinen meeft alle de Natiën des Waerelds

beoorloogde , zulks een zo groote omkecring aan de

Wcetenfchappen toebracht, dat de eene party ner-

gens op denkende, dan om zig te verweeren , ge-

lyk andere om hen aan te vallen, die aloude konlt-

ftukken door deffelfs bezitters in vergeetenheid ge-

raekten , en die groote Mannen niet bedagt ge-

weeft zyn, om andere te maaken; de overwinnaar

Zo wel als de overwonnene, alle in de gevegten ge-

fneuveld zynde, en de marmérfteenen zelfs ter

aar-
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aarde geveld wordende, konde geen beeter fchuil-

plaats vinden, dan de fchoot uit wien zy ruuw
voortgebragt waren.

Den waren God, die onderst getal der vercierde

Goden aan die Menfchen onbekend was , heeft

dezelve in het ingewand der aarde behouden, en
na verloop van verfcheide eeuwen toegelaten,' dat
die dingen gelyk als op nieuw herboren en op
onverwagte en wiflelvallige wyzen uit de aarde
gedolven zoude worden.

Fr. Heeft deeze onweetentheid lang geduurt ?

jfntw. Wel twaalf eeuwen; dog nadien ik van
Gottifche Werken te fpreeken heb, vrees ik dat
't gezigt derzelve een verkeerd denkbeeld zou ver-
oorzaaken, indien ik niet alvoorens in het dagligt
itelde en ophaalde de hoedanigheeden die vereifcht
worden in het oeffenen der Schilderkonft, en ein-
delyk de kennific en 't vermaak, 't geen het ge-
zigt verkrygt , door de dingen welke men door*
grond heeft.

VK Dit zou genoegzaam zyn tot onderrigting

,

van iemand, die in de Konft verder als ik gevor-
dert was; maar ik verzoek my uitteleggen', waar
in de Schilderkonft met alle haare deelen beftaat?

Antiv. Ik was van gedagten,ora over deeze dee-
len eenige aanmerkingen te maaken ten aanzien
van de Doorlugte Mannen, die dezelve volkomen
bezitten, van de Schilderkonft en Tekening ia
navolging van Raphacl te handelen , en het
kcurlyk Coloriet van Titiano te doen zien: dog
het is beeter daar van op een ander tyd te fpreeken -

en om te beginnen zal ik dan uitleggen
, wat de

Schilderkonft is. Deze is een bequaamheid, waar
mede men door middel van de Gedaante en Coleu-
ren alle zienlyke voorwerpen nabooft, en daar door

Word
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word dezelve van de andere Konften onderfcheiden.

Deeze konft beftaat in de Teckening en het Colo-

riet, de een is de manier het ander is het dhderfcheid.

De manier heeft in verfcheide Konften plaats; en

daar door word die minder geagt als het onder-

icheid, 't geen iets is, dat maar aan één zaak alleen

eigen is ; nu zyn beide deeze gedeelten zo volftrekt

nodig , datze zonder elkander niet volmaaktelyk

konnenbeftaan : want de Teekening alleen, is iets

onvolmaakts ten aanzien van de Schilderkunde ,

zynde de Teekening de grond van het Coloriet,

en de Teekening voor het Coloriet niet in wee-

zen, dan om door 't Coloriet zyn volkomenheid

te verkrygen j en dit is geen wonder, want zo het

geen dat iets ontfangt zyn weezen heeft , en beftaat

eer dan het geen ontfangen word, gelykerwyze 's

menfchen Lighaam in weezen is , aleer zyn Ziel

door God gefchapen en 'er in geftort is, om het

tot volkomenheid te brengen , en 'er een leevendig

menfch van te maaken. Dit Lighaam was niet af-

hankelyk van de Ziel, om in weezente zyn,de\vyl

het voor de Ziel reeds was : zou men dan evenwel

willen beweeren, dat het Lighaam het edelfte en

voornaamfte gedeelte van den Menfch is? De
Natuur begint doorgaans door dingen van minder

volmaaktheid , en by gevolg ook de Konft die 'er

een navolgfter van is. Ten opzigte van meer of

minder noodwendigheid , om 't geheel te vol-

maaken, zyn deeze twee deelen even noodzaakelyk

zonder vereeniging van de Ziel met \ Lichaam kon-

nen 't geen Menfchen zyn , zo ook kan het geen

Schildery genoemt worden, daer in het Coloriet by

de Teekening niet gevoegt is ; en alzoo de Teekening

het noodigfte is, dewyl die het eerft voor den dag

moet komen , worden daar grondregels toe vereifcht

want
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want bet is niet genoeg, op de Academie of Colle-

gien ecnige Jaaren na het Model of Leeven te tce-

kenen , vermits 'er veelezyn ,die niet weeten wat zy

doen , als hebbende geen kennis van 't geen zyzien,

nog bequaam-om het edelfte en fchoonfte van haar

Model uit te kiezen, nadien zy geen grondige en

zomtyds in 't geheel geene ervarendheid hebben

van de fchoonheeden der Antieken , en de uit-

voerige Teekeningen der Doorlugte beroemde Kon*
ftenaaren, die wy volgen; gelyk zy ook niet ver-

zeekert zyn , of haare Figuuren wel gefteld zyn , ver-

mits zy de inwendige Gedeeltens niet kennen, nog
weeten hoe de Beenderen t' zamen gevoegt zyn jwelke

kennis zy door de ftudie der Anatomie moeten
verkrygen, zynde zy daarin gelyk Reizigers, wel-

ke zig verbeelden zouden, dat het genoeg was,
een goed Paard te hebben om zig na verafgeleegen

Landen te begeeven, zonder zig te bekommeren
over de langheid van den weg, ofte de regte en
naafte weg, die zy moeten houden, om zo ver te

geraaken. Het is niette verwonderen dat zy, na
zig met haar Paard (te weten haar Tekening) afge-

mat te hebben
,
eindclykin een diepe kolk ftorten,

en zelden het gewenfte doeleinde bereiken, door
gebrek van onfeilbaare grondregels té hebben, die

ik hier zal voorftellen, en die uit de mond van de

vermaardfte Konllenaaren gevloeid zyn. Om dan
ter zaaken te komen , laaten we onderzoeken , wat
'er te zeggen valt weegens de Trekken en de Tee-
kening.

Om te weeten , wat in een Schildery Trekken
genoemd word, moet men zulks befchouwen ten

opzigtcn van deszelfs bepaling ; eerftelyk zeggen,
dat het de uitgeftrektheid der oppervlakte van een
voorwerp bepaald en de verfcheidene partyen der-

zei
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zelve aenwy ft. Ten tweeden, dat het zekere Trek-
ken zyn , waar door de lighaamen in hunne ge-
daanten, gezigten en ftandplaatfen verbeeld wor-
den.

Ten derden , dat die Trekken geen weezen ken-
nen hebben, zonder een bepaaling te hebben, en
dat haare bewegingen regt, kruiswyze of ver-

mengt zyn.

De ukgeftrektheid van den omtrek is onbe*
paald, maer deszelfs moeyelykfte werk is 's Men-
ichen lighaam, dewyl zy zelfs de beweeginge der
Ziele derft doorgronden.

De Oeflfening van dien gefchied op tweederhan-
dewyzen: eerftelyk op het Oog, welkers waar-
neeming ten opzigt der Leerlingen in vier deelen

kan bepaalt worden; namentlyk, dat zy haar hand
en oordeel gewennen moeten, om befte mo-
dellen op het Oog te copieeren, en zig op het maa-
ken van goede Trekken ?e leggen, alvorens tot

het leggen der fchaduwen te koomen, dat zy in

den beginnen uitvoerige Origineeie Hukken, en die

weinig werks in hebben, verkiezen, nog zig van
vierkante ruiten bedienen , om dus een lofle hand
re krygen, en eindelyk van de reegels der door-
zigtkunde geen gebruik maaken, alvoorens na het

leeven te konnen teekenen.

Die geen welke meer gevordert zyn , moeten
lugtig en vaardig te werk gaan , voor al , wanneer
zy na het leevend voorbeeld teekenen, en haare

beelden evenreedig maaken, volgens de (angkvifibcl)

Gezigthoek,die door het oogop het Model getrokken

word : zy moeten ook op de Antieke (lukken toeleg-

gen, om derzei ver denkbeelden te behouden . en alle

de partyen der teekening gadeflaen, alvoorens de

fchaduwen in de figuuren te leggen j de omtrek-
ken
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ken met groote partyen opftellen, als of zy na de
Architectuur teekenden , zonder zig met kleine mus-
kelen op te houden, dezelve volgens haaren aard

verfcheidentlyk behandelende , als hier vooren ge-

zegt is. Ook word 'er vereifcht , dat men in de ree-

gels der Meet-en Doorzigtkundc wel afgeregt zy,

om zig die ten nutte te maaken , en dezelve met
gemakkelykheid en gewisheid ten opzigten der vafte

en onbeweeglyke lighaamen te gebruiken, in acht

neemende de partyen, die op een (perpendiculaire)

regtftandige linie over malkander koomen
,
by elkan-

der te vergelyken , en om naaukeurig te teekenen,

in zyne gedagten een ruit of kruis te hebben. De
Modellen, moet men, zo als diezyn, nateekenen

zonder derzelver partyen te verfwaaren , 't zy die

Antiek of naar het bven zyn , 't zy die by wyze
van Meet- of Doorzigtkunde befchouwd konnen
worden , en waar in men een Liniaal of PafTer ge-

bruiken moet.

Meet kundigerwyze, dewelke drie flguuren in-

heeft, namentlyk het {plan) Ontwerp, (profil) d£
gezichtlland en hoogte.

Doorzicht-kundiger wyze, waar door de op-

pervlakte van een voorwerp verbeeld word, en
waar in het volgende moet waargenomen worden

;

namentlyk

:

Het Voorwerp word teffens befchouwt met het

gezigt, welkers ftraalen tot één punt verzameld

worden.

Het Oog en het Voorwerp moeten beiden on-
beweeglyk zyn.

Tuflchen het Oog en het voorwerp moet men
zig een doorzigtig oppervlak verbeelden , waar in

alle de uitcrlykheeden van het voorwerp verbeeld

worden : en dit noemt men een Tafereel.

Het
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Het Oog, het Voorwerp, en het Tafereel , moe»

ten op ëen gevoegelyken afftand geplaatst zyn , de-

welke gemeenlyk gereekent word op eens zo veel

fpatie als de groote van het onderwerp of Tafe-

reel. Deeze ftand aldus bepaald zynde, is de grond

om alles in perfpe&ief te verbeelden.

Men moet de Trekken wegneemen, nadat door

dezelve alle de partyen van 't werk opgeftelt zyn

,

te weeten in Tafereelen,die van naby bezien moe-

ten worden , maar in die , welke van verre befchouwt

worden, is het nodig dezelve konftiglyk kenbaar te

laaten, egter zodanig, dat 'er geen Trek zigtbaar zy

op den afftand, waarop zy moeten gezien worden.

Wat het Coloriet betreft , de meefte Schilders

toonen door haare werken, dat zy zig daar aan

weinig geleegen laaten leggen, en hoe zouden zy

iets konnen uitwerken, waarvan zy geen kennis

hebben? Dit gedeelte, waarin het onderfcheid der

Schilderkunde beftaat ,
gelyk de Teekening de

aart of manier daar van is, verdient wel, dat 'er

cenigebyzondereaanmerkingen op gemaakt worden

;

laat ons dan zien waarin het begreepen is.

't Coloriet is een gedeelte der Schilderkonft, waar

door een Schilder de Coleur van alle natuurlyke

voorwerpen weet na te bootzen, en aan die door

konft gemaakt zyn, de Coleur te geeven, die

aan het gezigt 't meeft behaagt. De Coleur is niet

anders dan een oppervlakte, waardoor de voorwer-

pen aan het gezigt kenbaar worden. Gelyk nu de

Schilder tweederhande voorwerpen moet in acht

neemen, te weeten het natuurlyke en het gefchil-

derde,moet hy ook op tweederlei Coleuren letten,

namentlyk op de natuurlyke en die, welke door

konft gemaakt is. De natuurlyke Coleur vertoont

aan het gezigt alle voorwerpen, die in de natuur
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zyn, cn dc door konft gemaakte Coleur is Verf,

die de Schilders gebruiken , om die zelve voorwer-

pen na te bootzen : in dien zin kunnen alle de Ver-

wen , welke op het Palet van den Schilder leggen

,

door konft gemaakte genoemt werden, vermits al-

leen door derzeiver konftige menging de natuur-

lyke voorwerpen nagebootft konnen worden.

Van deeze tw^e zoorten van Coleuren moet een

Schilder een volmaakte kennis bezitten $ van -de na-

tuurlyke , om te weeten , wat hy moet navolgen

,

en van de door kon ftgemaakte, ten einden 'er een

mengzel van te maaken ,
bequaam om de natuur»

lyke Coleur volmaaktelyk te verbeelden. Ook
moethy weeten, of 'erin de natuurlyke de eige Co»

leur van het voorwerp en die, welke door de weer-

kaatzing voortfpruit is : onder de door konft ge-

maakte Coleuren moet hy weeten , welke met el-

kander overeenkomftig of teegen elkander ftryJig

zyn ; ook moet hy van de waarde derzelver afzon-

derlyk en door gelykenis van d'een met d'andera

kennis hebben,om reeden dat, gelyk het niet altoos

raadfaam is de natuur te volgen , wanneer hy dieniet

vind, zo als hy ze zoekt ,hy dezelve als dan te baat

moet komen, geiyk ik hier vooren gezegd heb, dat

een Teekenaar niet alles, dat hy in een gebrekke-

lyk model ziet moet navolgen, maar in tegendeel

de gebreeken in vereifchte proportien en omtrek-

ken veranderen. Insgelyk moet een Schilder alle

Coleuren die hem voorkomen niet op dezelve wy»
ze navolgen , maar alleen dusdanige verkiezen, wel-

ke hem beft lyken, en waarby hynazyn goed-

vinden andere kan voegen, die zyn oogmerk in de

fraayheid van zyn werken konnen begunftigen : hy
moet niet alleen zyne voorwerpen in het byzondeF

fraayheid,eigenfchap ennatuurlykheid weeten tegee-

D ven
y
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ven, maar ook op de overeenkomft der Coleuren let-

ten : zomtyds is het nodig dat hy de leevendighcid

van het natuurlyke maatigt, en zomtyds dat hy de

Coleuren, die hem voorkoomen, meer kragt en

gloed byzet.

Door de opmerkingen , die hy over zyne wer-

ken doen moet , zal hy drie dingen bevinden j voor

eerft,dat het Tafereel een platte oppervlakte is; ten

tweede , dat de Verwen een weinig tyds na dat

ze gebruikt zyn, dezelve frisheid verliezen , en ein-

delyk, dat de afftand van het Tafereel zyn luifter

en kragt beneemt : daar uit moet hy befluiten dat

het onmogelyk is deeze drie dingen zonder konft

te gemoet te komen.

Een bcquaam Schilder moet geen flaafvan de Na-

tuur , maar 'er een verftandig Oordeeler en Nabootzer

van weezen j want wanneer een Tafercel zyn uit-

werking flechts doet, en de oogen op een aange-

naame wyze misleid , is zulks alles wat men 'er

van verwagten kan.

Men moet evenwel zeggen , dat de Schilderkonft

niet alleen beftaat in het gebruik der Verwen of

Coleuren , maar ook in de bequaamheid van alle

zienelyke voorwerpen der natuur aan het gezigt te

verbeelden,en zelfs die, van dewelke men een denk-

beeld kan maken met haare gedaanten, evenreedig-

heeden en Coleuren. Men kan 'er ook byvoegen
,

dat hy , die een nut gebruik van zyn Verwen weet

te maaken, op zyn beft een goed Colorift mag ge-

noemt worden , maar geen konftig Schilder , en dat

men geen Schildery moet agten , om den luiftcr

en leevendigheid der Coleuren, daar gemeenlyk de

onkundigen behaagen in fcheppen, maar dat de

opregte lchoonheid der Culeur beftaat in een over*

een-
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oen ftemmende behandeling, door een keurige Te-
kening beftiert.

Hier by komt nog, dat de Coleur zodanig van de

Tekening afhankelyk is , dat 'er onmoogelyk iets

meedekan verbeeld worden , zonder deszclfs ordon-

nantie en leiding : zo dat het zeeker is , dat de fchoon-

heid van een Schildery meer in de Teekening , dan

in de Coleur beftaat; en dewyl de waardy der din-

gen het minft in de uitwendige oorzaak te vinden

is, moet men daaruit befluiten, dat die der Teeke-
ning verre de Coleuren te boven gaat.

Daarom moet men van een Schildery niet oor-

deelen , vermits 'er een luifterryke fwier in door-

fteekt, maar om dat de nauwkeurigheid en net-

heid der partyen gelykvormig is met de reegelen

en goede reeden. De Schilderkonft vervat in zig

al wat door de Teekening, hoedanig het zyn mag

,

verbeeld kan worden , en het Coloriet is maar een

gedeelte 'er van : dit kan door verfcheide voorbeel-

den beweezen worden , en byzonder door de

Muziek; noemende men derzeiver opftellers Mu-
zikanten , hoewei zy geen ftem of Inftrumen-

ten hebben : kan de Muzikant niet zonder ftem

met Inftrumenten de Hartstogten , die hy bewee-

gen wil, aandoen? insgelyk kan de Schilder met
teekenkryt allerly voorwerpen verbeelden: maar
wanneer de Muzikant een air met woorden wil
uiten , word daer toe ftem vereifcht } alzo

heeft de Schilder Verwen nodig, wanneer hy zyn
verbeeldingen tot volmaaktheid wil brengen. Een
Muzikant, die zuiver zingd, is met een tamelyke
ftem , die hy Wel weet te leyden , meer te agten

dan een ander die met een fraaye ftem valfch zingt
y

insgelyk een Schilder, die een goed Teekenaar is,

en die maar eentamelyk Coloriet legt, is pryswaar-

D 1 diger
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diger dan een , die met fchoone Coleuren flegt tee-

kent : eindelyk een fraaye ftem , hoewel niet

met zuiverheid gepaart , kan onkundigen be«

haagen ; alzo is het ook met een fchoon Coloriet

geleegen, offchoon de Teekening liegt is. Maar
om tot het nutte te komen , is het noodigfte de
grondreegelen, die tot een regt gebruik der Co-
leuren konnen gegeeven worden , uit te leggen j te

meer dewyl 'er veele Schilders zyn geweeft , die in

het Coloriet willende uitfteeken, niet alleen teneene-

maal van de zuiverheid der Teekening zyn afge-

dwaalt, maar door die agteloosheid de nabootzing

van het natuurlyke verwaarlooft hebben, zo wel
in de Coleur als in de gedaante, trachtende door
een valfche donkerheid haar werk meer kragt en
luifter by te zetten; uit welken hoofde men in

verfcheide Tafereelen dingen ziet, te geiyk ftrydig

aan de reeden en waarfchynlykheid.

Om dan een gebruik der Coleuren te maaken,
moet men twee dingen naauwkeurig in acht nee-

men. Voor eerft derzelver natuurlyke eigenfehap-

pen te onderzoeken , haare kragt en uitwerkingen

om dezelve met een goede fchikking te leggen,

ftellende die, dewelke beft by elkander voegen
, by

een , om een aangenaame overeenkom ft te vertoo-

ncn, enplaatzende d'andere,diehet minft by elkan-

der paffen, in een zagte verfcheidentheid. De twee-

de is haar verflaauwing wel in agt te neemen , ten

einde de voorwerpen in het Tafereel te doen die-

pen, en zo veel mogelyk is de natuurlyke uitwer-

king na te volgen.

Men zou vervolgens van de verflaauwing der

Coleuren of heldere doorzigten konnen fpreeken

,

en dat 'er veel aan geleegen is op den fland van het

.Tafereel agt te geeven, en welk ligt 'er van no-

den
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den is, om de zagtheid of de kragt der Coleuren

na vereifch te fchikken.

Aangaande de Oly- of Waterverwen, kan ik u
zeggen, dat de oude Schilders, na dat zy de Wa-
terverf verlaten hadden, tot een zoort van harde

manier vervallen zyn, gelyk men merken kan in

eenige {hikken van Raphaël, Julio Romano eh an-

dere van de Romeinfe en Lombardynfe fchoolen

,

in dewelke het gebruik der weerkaatzing nog niet

ingevoerd was , en die egter zeer djenftig is tot

de overeenkomft der Coleuren , om dat zy iets

van de naaftgeleegene Coleuren in de fchaduwen
der lighaamen, op welke zy vallen, overbrengen:

hier in zyn de volgende eeuwen de andere te bo-
ven gegaan, hebbende de bequaamfte Mannen haar

werk gemaakt van de fraaye fchikking en verdee-

ling der Coleuren, 't geen het fchoonfte is, dat een
welgepafte zamenvoeging kan voortbrengen.

Nog dient gezegd te worden hoe men derzeiver

waarde moet aanmerken, hoe zy malkander te

hulp konnen komen, en dooreen verftandige ver-

fcheidentheid van waarde worden } haar kragt om
ze te leggen ter plaatzen welke men wil doen voor-
komen of agterwaarts wyken , en haare overeen-

komft , om 'er een aangenaame mengeling van te

maaken. Ten einde daar toe te koomen , moet men
niets nalaten nopens de keur der Verwen en der-

zeivér legging, en die vermyden, welke het be-
derf onderworpen zyn , met die zuiver en vaft

zyn te vermengen. Men moet ieder Couleur net-

jes op zyn plaats leggen, dezelve zo min fchomrne-
len als 't doenlyk is ,en vooral in de vleefige Cou-
leuren die men in navolging van Titiano haar

gloed en luider geeven moet.

Eindelyk is 't nodig in dit gedeelte van het Co-
D } loriet
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loriet, om daar in uic te munten, drie dingen te

gelyk, aan te merken; namentlyk de fraaye fchik-

lung der Coleuren ; de zuiverheid in haare menge-

ling, en de handigheid van 't Penfeel. Deeze drie

dingen, waar in (elk in het byzonder genoomen)

de bcquaamheid van een Schilder beftaat, moeten
cgter van malkander onaffcheidelyk weezen , als

zyndealle even nodig, om de fchoonhcid van het na-

tuurlyke na te volgen.

In de ïeekeningen der groote Meefters zyn drie

dingen aan te "merken , de konft van de uitvinding

,

welke beftipt en van een goed oordeel is; de gees-

tigheid in de verbeeldingen , welke leevcndig moet
zyn , en de vlugheid der hand dier bequamc Man-
nen, welke de denkbeelden van haar vernuft beant-

woordende , hunne gedagten zoo ftout uitgedrukt

hebben. Dit word by zommige kenders het Zegel,

van 's Schilders verftand genoemd , en dat vinden

zy niet in flaauwen werken door Difcipelen naar

den trant van haare Meefters gccopieerd.

Het is niet genoeg dat een Schilder alles, wat
in zyn Tafereel moet komen en 'er weezentlyk in no-

dig is, gevonden heeft; hy moet het ook op een

voordeehge wyze weeten tcfchikken , waar door het

fraayfte 't meed uitfteekt, over zommige din-

gen wederom ligter heen ftappen , om des te meer

luifter aan andere te geeven , daar hy het gezigt

meeft naar toe trekken wil. Om alle voorwerpen

van een ftuk werk uit te vinden, is 't genoeg ver-

ftand te hebben , dog om dezelve wel te ver-

deden en een goede fchikking van 't geheel in

acht te neemen, moet men een uitfteekend Schilder

zyn, en weeten wat de fchoonheid van het Na-
tuurlyke is, en waar in die bellaar, om dezelve te

volgen.
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Vr, Maar waar in bcftaat die fchoonheid van het

Natuurlyke? ,

Antzv. Hier op zal ik u zeggen, dat in de Schil-

derkond: voor lchoon gehouden moet worden
,

't geenc het Natuurlyke beft nabootft 5 in de Na-
tuurlyke dingen moet men de enkele en zamen-

geftelde, en in deeze laatfte het gereegelde en bocr-

fe onderfcheiden , vermits in het gereegelde , de

fchoonheid beftaat in deevenreedigheid en goede or-

donnantie van de konft,en in hetboerfe inde onge-

reegeltheden van het Land.

In de voorwerpen die enkel Natuurlyk zyn, ten

aanzien der onbezielde dingen, beftaat dc Ichoon-

heid in de vreemde gewaflehen, die de Natuur op
een onbebouwd Land voortbrengt , alles op een

ongeregelde wyzegcplaatft,en waar van 't gezigt be-

haaglyk voorkomt , na de tuflchenvallen van 't

ligt, en andere dingen, die 'er opkomen en ver-

wonderenswaardige en aangenaame vertooningen

uirleeveren.

Maar de waare fchoonheid van een Tafereel be-

ftaat in de overeenkomft van alle dc partyen der

uitvinding en ordonnantie, die door een geeftige

verbeelding daar in gebragt worden.

Wat 's menfehen Lighaam betreft, het is een ieder

bekent, dat deszclfs fchoonheid beftaat in de gere-

geldheid zyner partyen en de beftiptheid zyner even-

redigheeden, volgens den aard en eigenfehap der

deugden en werkingen , die hem eigen zyn. Ook
moet men zeggen, dat iets gemeenlyk voor fchoon

en fraay gehouden word
,
op vierdelei wyze, eer-

ftelyk, om het gemak, ten tweede, om de nuttig-

heid, ten derde, om de nieuwigheid , en ten laatfte,

om deszelfs zeldzaamheid of fchoonheid jen dewyl de

nuttigheid van de Schilderkunft , beftaat in aan het

D 4 ge-
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gezigt te behaagen , en het verftand door het ver-
toonen der afweezig^ dingen te voldoen , zo kan de
Schilder niet te bezorgd zyn, om het regt Natuur-
lyke en de aangenaamfte gezigten te verkiezen.

Men moet ook aanmerken , dat een ieder de Na*
tuur op onderfcheidene wyze befchoud, volgens
den aard zyner gefteltenis, en dit veroorzaakt de
verfcheidentheid der fmaak en zin, en het ver-
fchil der manieren; maar met een oordeel, vry van
alle eigenzinnigheid , moet men een verkiezing

talaken van de Natuurlyke uitwerkingen, die

beft met de konftige grond reegclen over een ko-
men , en al 't. geen met dezelve ftrydig is, ver-

werpen j ook is 't nodig, om de befte manieren te

keren kennen en die der befte Meefters met het

Natuurlyke in vergelyking te ftellen, ten einde te

oordeelen , welke beft met de reeden overeenko-
men*
En gelyk het waar is, dat men niet alleenlyk

met Coleuren de groote luifter der Natuurlyke
ligten kan navolgen, als door tegenftelling van het

donker, nog het verheeven kan vertoonen, dan
door de verfcheidene graaden der Couleuren en
Schaduwen, maar ook dat het vermetel zouzyn,
iets onmogelyks te onderneemen $ om die reeden is

het dat alle de Konftenaaren daar in overeenkomen

,

dat men in een Tafereel geen Lighaam van eenig ligt

,

hoedanig het ook mogt zyn , moet vertoonen, en al-

zo men den luifter van het Natuurlyke niet kan
bereiken , behoort men genoegen te neemen met
die van naby te volgen, immers zo veel de Konft:

zulks kan toelaater» , het donker na 't ligt evenree-

dig maakende, en een v/yzc middelmaat houdende

,

tuflehen de buitenfporige manieren , gelyk die van
het Lombardynfe School is, en tuffchen de fchraa-

-Jc
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le en laffe trant der Gothen, welke de Schaduwen,
20 veel zy konden

, vermydeden.

De Schikking is in een Tafereel het zelve als

de manier van een gedagten uit te drukken , en een
zaak is zo veel waard, als men die doet gelden;

want om een uitfteekend werk te maaken , moet
men een bezadigden aart hebben en niet al te vurig
driftig, nog te koel zyn: de uitvoerigfte werken
zyn niet altyd de aangenaamfte , en de Tafereelen

die kondig opgemaakt zyn , hebben veel overeen-

komft met een reedenvoering, waarin alle de om*
ftandigheeden niet uitgelegd zynde , den Leezer
daar van laat oordeelen, die met vermaak zig ver-

beeld wat de Autheur in den zin had. De beuze-
lingen in een reedenvoering maaken een denkbeeld
veragtelyk en beneemen zyn leevendigheid , en
de Tafereelen met alle raogelyke naaukeurigheid

uitgevoerd
,
zyn dikwils droog en fchraal. Het

Fraay en uitgevoerde vereifcht een zoort van loffig-

heid op veele plaatzen en geen gemaakte vinding
in de verfchillende partyen , alles moet in een
Tafereel niet evenveel voor den dag komen, maar
'er in zyn, zonder dat het uitfteekt. Zo 'er op
de Werken van Raphaël iets te zeggen valt, is dat ze
met de eerfte opflag het gezigt niet verrukken ; maar
zy zyn ook zodanig, dat hoe langer zy befchoüwd
worden hoe meer fchoonheid men 'er in vind:
om dit klaarder aan te toonen zal ik hier vyfreegelen
(tellen, dewelke voor waare gronden deezer konft
konnen doorgaan.

De Uitvinding of Hiftorie, is een dier grond-
reegelen ; de Proportie of Symetrie $ de Coleur,
waar in ook begreepen is de nette verdeeling der

ligten enfehaduwen, de beweegingen, waardoor
de Hartstogten of werking verbeeld worden , en

D 5 cin»
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cindelyk de Collocatie of gereegelde ftand der

Beelden in het gantfche Werk.
Fr. Dit vereifcht een nadere en byzondere uit-

legging -

y
ik hoop dat gy my daar in ligt zult gee-

ven?
Antisu. Dit was ook myn voorneemen, en om

te beginnen , zal ik u zeggen , dat de Uitvinding

een natuurlyk talent is, dewelke niet door de ftu-

die nog door arbeid verkreegen word , maar daar

hoort een leevendige geeft by , met drie hoedanig-

heeden begaaft. Namentlyk vruchtbaar, fchran-

der en hoogdravend. De Proportie is een nette

overeenkomft van 't geheel met zyne partyen ; tot

deeze kennis konnen zig de meefte menfchen be-

quaam maaken, en de Meetkunde, dewelke de oor-

fpronk of leidsman van alle de andere Konften is

,

is ook te gelyk de zeekerfte weg, om 'er toe te ge-

raaken. Onder de oude Schilders en Beeldhouwers

,

dewelke in deeze konft uitgemunt hebben , worden

door Quintilianus en andere byzonderlyk aange-

merkt Parrhazius, Praxiteks^ Zeuxis, Lyfippm^

Policretes ,
Euphranor en de vermaarde AfcUfio-

dorus, voor wien de uitneemende Apelles roem

droeg in de naauwkeurigheid der Proportien te

wyken.
Betreffende de Coleur,moet men daar in niet al-

leen het Coloriet, maar ook de weetenichap der

Lieten en Schaduwen verftaan, als zynde die een

taltVan het Perfpe&ief, alwaar het middelpunt van

het ligt het oog verbeeld ; en de fnyding van des-

zelfs ftraalen die op hetplanum, of een ander op-

pervlakte vallen, verbeeld den waaren omtrek en de

gedaante zelfs van het verligte lighaam , en de on-

regelmatige perfpectiven , dewelke zorntyds op de

öngereegelde oppervlakten gezien worden, zullen

niet
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niet moeyelyk zyn voor de geene, die 'er het geheim
en de kennis van hebben.

Wat de Werking en de Afbeelding aangaat , dit

vierde gedeelte is wonderlyk, vermits het de Beel-

den doet fprceken. Dikwils zal een Schilder zig

zelfs verbeelden , door aan zyne Figuuren de ei-

genfehappen van zyn aard , verftand en vernuft te

geeven : want vergelykt de Beelden van Raphacl
met die van Michel Angelo, en gy zult zien, dat

de eerfte de zagtheid zelve was, en de ander onge-
meen ruuw en hard 5 gelyk het op te merken is in zyn
werk in de Capelle van het Vaticaan en in het

laatfte Oordeel, daar hy verfcheidc buitenfpoori-

ge en ongefchikte Figuuren verbeeld heeft ; daar

in tegendeel Raphaël in de ligtvaardigfte voorwer-
pen ingetoogen is geweeft.

By de Verbeelding diend men ook een byzonder
oordeel en omzigtigheid te gebruiken , om niets dan
dat zeedig en regelmatig is in zyne werken te

doen komen, tot grondreegel neemende, dat niets

fraay kan zyn , dan 't geen met d'eerbaarheid ge-
paart gaat.

Het vyfde gedeelte beftaat in de Stand , die ge-
reegelt zynde, te gelyk ook de Bazis of grondflag
van het Schilderwerk is, den band en verknogt-
heid der vier eerfte dcelen , dewelke zonder deeze
geen gedaante nog weezen hebben : en gelyk het
niet genoeg is, dat een Architect zig van alle noo-
dige werktuigen voorzien en zelfs een byzondere
vorm aan ieder gedeelte van zyn Gebouw gegeeven
heeft, maar dit alles niets is, wanneer hy niet al-

les op zyn eige plaats kan brengen, zoude insgc-
lyks een Schilder te vergeefs ter verkryging der
vier eerfte deelen der Schilderkunde gearbeid heb-
ben, zo hy hier in te kort fchoot. Deeze hoog.

nodige
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nodige kennis is eigentlyk 't geen de geleerde Opti-

ca en de Schilders en Teekenaars Perjpeclief noe-

men.

Vr. Dit is myn bedunkens wel uitgelegt; maar
hoe zal men dat werkftellig maaken?
Antw. Dat zal niet zeer moeyelyk vallen , wanneer

gy , om daar toe te geraaken , vier weezentlyke grond-
reegels volgt, buiten dewelke gy niet moet tree-

den. Decerfteis, inde zamenftelling eener Hi-
ftory de waarheid naauwkeurig en zuiver te vol-

gen. De Ilde, naauw acht te geeven op de plaats

en de ligten die in het Tafereel moeten voorkoomen.
De lilde, te letten om in een Beeld nooit de Par-

tyen naakt te laaten , die bedekt moeten zyn. Dit

zal uw werk lang ftand doen houden, en zo doen-

de zult gy aan te naauw ziende menfchen de gelee-

gentheid beneemen , om uw werk te bederven , met
zomwylen door een onkundigen te doen bedekken

't geene gy met moeite voltooit hebt. De lVde
eindelyk, op middelen bedagt te zyn, om de din-

gen op een vernuftige , edele en grootfe manier af

te maaien.

Alvoorens van de Gottifche Schilders te fpree-

ken , zullen wy van dezelve een befchryving gee-

ven, enhaare werken onderzoekende, zeggen, wat

het verval der Konften veroorzaakt heeft.

Ik heb reeds aangehaald , dat de Keizer Adria-

nus de Konften gehand haaft heeft, niet alleen om
dat hy een Beminnaar derzelver was, maar daar-

enboven dat hy van dezelve tot den top en vol-

maaktheid kennis had, en zelfs met zo veel bequaam-

heid als de Antieken. My blyft dan overig te zeggen

,

dat onder de Receering van den Keizer Severus ,

dewelke A°. 195" begonnen is,ter dier tyd de Schilder-

en Beeldhouwkunde zodanig te niet gingen datze

on-
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onkenbaar waaren. Het is waar , dat de Architec-

tuur en Beeldhouwery beeter ftand hielden als de
Schildcrkonft

y
maar eindelyk wierd haare luifter

verdooft, en vervolgens gingen zy geheel te grond
door de brand ftigtingen en vernielingen der fteeden :

de onweetenheid der volkeren bragt veel tot deeze
ongelukkige vergeetelheid toe. Dusdanige droevi-

ge omkeeringen zyn niet als te wel bekent, door
de overblyfzels van die Antieke (tukken , welkers
verminkte gedeeltens,die zelden ondernomen wor-
den te herftellen, het verval en ongeluk doen zien,

om dat hunne Meefters niet meer in weezen zyn.
De ftukken, die te Bizantium, aloud verblyfplaats

der Keizeren, na andere geweften vervoerd zyn ge-
weeft, geeven genoeg te kennen, dat het niet te

verwonderen is, dat 'er ftukken opgegraaven worden
op plaatzen , alwaar men na de waarfchynelykheid 'er

geene meende te ontdekken, dewyl Anno 1694
gebied van Tripoli een Antiek Vrouwe Beeld gevon-
den is, dat van een goede fmaak van kledagie was j't

geen een bewys uitlevert, dat aldaar de Beeldhouwe-
ry wel eer in agting was , dewyl dat Beeld 'er na
toe vervoert geweeft is. Ook zyn 'er andere Wer-
ken in Grotten onder puinhoopen gevonden , de-
welke om die reeden de naam van Grottefco behou-
den hebben. De Weetenfchappen en Konften zyn
niet alleen door de Romeinfe keizeren en de Oo-
fterfe Vorften vernielt geworden , uit hoofde van
den haat, die zy het Chriften geloof toedroegen,
en door de onweetenheid der Volkeren $ maar ook
door de verfchillende gezindheeden verder te niet
gemaakt al 't geen ons door die groote Mannen
nagelaten was. Leo Ifaurianus, Keizer en Hoofd
der Iconoclaften of Beeldftormers geworden zynde
liet het Collegie van het Orthodoxe in brand fteeken^

da;
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dat Conftantinus had laaten bouwen , om tot een

Academie gebruikt te worden. De Biblioteek wierd

met den Rector en 12 Profeflbren door de vlam-

men verteerd. De Sarazyncn lieten het Coloflus

Beeld te Rhodus om ver werpen, welkers overblyf-

fels op 900 Paarden geladen wierden : dit gefchiedde

ontrent het Jaar 65-3.

De Antieke manier had reeds tot Keizer Severus

tyde ftand gehouden. De Kerken van Rotonde,

van St. Cofmus en Damiaan en van St. Stephanus

binnen Romen ,
zyn eertyds drie der voornaamfte

geweeft en ftrekken nog ten getuigen van de goede

fmaak in de Werken der Ouden : maar dit veran-

derde wel haaft door de onweetenheid van die Ou-
de Griekfe trant , welke nog in Italien gezien werd,

als blykt in het Doophuis , 't geen Keizer Conftan-

tinus liet bouwen, ten tyden van den H. Silvefter,

en verfcheide andere Werken van eenigc Grieken

tot in 't Jaar 1200 : en dit is 't geen men Gottifche

Werken noemd zo in Bouw - , Schilder - of Beeld-

houwkunde.
Vr. Maar waarin beftaat dan het wangeftel dier

Gottifche Werken ?

Antw. Hier in, dat haar verftand door onwee-

tendheid en onkunde verblint zynde, zy geen ken-

nis hadden , van de nette proportie van 't Menfchen

Lighaam, 't geen de grond der Teekenkunde is.

De Hoofden en de deelen van haare Beelden zyn

altoos zonder evenreedigheid , derzelver Geftaltens

qualyk geftelten zonder uitgeftrektheid of maat, de

Kleedingen van haare Beelden zyn als een Kelk

neerhangende 5 daar by hadden zy geen kennis van

het Perfpectief, de Meetkunde en de Anatomie,

wel verre van de verfcheidene werkingen des Lig-

haams en de Hartstogten te konnen verbeelden,

en
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en de beweegingen derMufculen te kennen, om der-

zeiver nette omtrek te volgen. Zeedert de tweede
Eeuw tot het einde der tiende was 'er een algemce-
ne onwetenheid verfpreid, die in de dertiende Eeuw
gelukkig begon te verdwynen , als wanneer 'er

een ftraal van Weetenfchap in Cimabué en Giotto

befpeurd wierd , dewelke in Italien aan de Schilder-

konft het ligt weder gegeeven hebben.

Juan Cimabué is te Florence uit een Edel Ge-
flacht gebooren in 't Jaar 1130, in welke Eeuw
den oorlog in Italien algemeen was. Hy had een
natuurlyke neiging tot de Schilderkunde, en dc
Magiftraatsperfoonen , voor wien hy werkte

,

zyn luft tot die konil willende te hulp koomen,
ontbooden Schilders uit Griekenland, van wien hy
de manieren van Schilderen leerden, dewelke nieuw
fcheencn te zyn, en egter maar de fchaduwe waa-
ren van de Antieke Schilders. Hy vernoegde zig

niet allcenlyk met hen te evenaaren, maar overtrof
haar in weinig tyd; Kort daar na wierd door hem
ten naaften by de manier van in Frefco te fchilde-

deren uitgevonden , waar meede hy de eerfte

Werken op de voorgevel van het Hofpitaal della

Porcellana vertoonde. Te Aflize verbeelde hy op
verfcheide Tafereelen het leeven van den H. Fran-
cifcus, en eenige daaden van de Maagd Maria: hy
ftierf in 't Jaar 1 300 ,

zynde 70 Jaar oud. Onder
zyne Difcipelen was Giotto Erfgenaam van zyne
voornaamfte Teekeningen, en gaf meer kragt aan
de Schilderkonft, dewelke door Cimabué weder
herbooren was.

Giotto is een Schilder, Beeldhouwer en Architect
geweeft en in Tofcanen 't Jaar 12,76 in het Dorp
Vefpignano by Florencen gebooren. Hy hoedede
de Schapen toen hy door Cimabué aangenomen

wierd.
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wierd. Hy bragt het zo verre, dat hy het beroemd

Portret van den Poëet Dante van Aligere, in het

Stadhuis van Florence fchilderde , als meede de

verwonderenswaardige Krooning van Maria-, waar

over de volgende eeuwen verbaafd gedaan heb-

ben : zelfs wierd 'er zyn Naam met Goude Letteren

op gefteld.

Hy bragt weder in zwang de Portretten na 't

Leeven te fchilderen , welkers gebruik uit de

waereld was. Hy is het geweeft, welke die O ge-

maakt heeft, waar van in I taliën zo veel gefproo-

ken is , om aan Paus Beuediiïus IX te doen zien

,

wat hy kon uitvoeren, en op zyne bcveelen quam
hy te Romen , om aan de St. Pieters Kerk te ar-

beiden. Hy heeft op verfcheide plaatzen een groot

getal Werken gemaakt , en onder andere voor den

zei ven Paus vyf Gefchiedeniflen van het Leeven on-

zes Zaligmakers gefchildert , waar over de Paus

2eer vergenoegt zynde, hem met ongemeene

giften opgehoopt heeft , behalven 600 gou-

de fcudis , die hy hem liet tellen. Hy heeft

Clemens V naar Vrankryk en Avignon gevolgt

,

alwaar hy zyn Portret maalde , maar hy trok van

daar ter oorzaake der oproerigheeden van't gemeene

Volk en ging naar Napels aan 't Hof van den Ko-

ning Robert , die hem ontbooden had en dewel-

ke hem hield, onder belofte van een aanziene-

lyk Jaarwedde. Hy heeft wel geflaagd in de

Hiftory van de Openbaaringe van Joannes, wel-

kers zin hy wel gevat heeft met behulp van den

Poëet Dante, die hem daar in ligt gaf; hy heeft te

Rimini voor Pandolphus Malatefte de Hiftory

van Magdalena gefchildert, 't geen men voer het

befte ftuk van zyn uitvinding achtede: ook heeft

jby het Beftek of Teekening gemaakt van Guido
Bar*
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Barlatti, Biflchop cn Heer vanArizzo: naderhand

quam hy wederom te Florence, alwaar hy het op-

ziet over het gebouw van den Tooren van Santa

Maria Del Fwre had , en dezelve op zodanige prag-

tige en vafte wyzc aanleide, dat het fondament 20

vademen diep en 150 in zyn omtrek heefr. Hy
ftierf te Florence in 't Jaar 5 556, oud 6*0 Jaar. De
Republiek , om blyken van deszelfs agting voor

hem te geeven, liet zyn Beeld in Marmer op zyn

Graf door den kondigen Beeldhouwer Bencdetto

deMaxano opregten.

Ambrogio Lorenzetti van Sienna heeft onder Giot-

to geleerd, en is van d'eerlten geweeft, die Stor-

men en andere diergelyke vertooningen van Winden

en Reegen gefchildert hebben : hy ftierf op zyn 85

Jaar.

Fr. Heeft hy geen Rollen gemaakt, dewelke uit

de mond zyner Beelden quamen , om die te doen

fpreeken ?

Antw. Neen , dat was Buffalmacco een Flo-

rentiner ,
toegenaamd Buonamico , een Leerling

van Andrea Taffi , die in d'Abdye van St. Pau-.

lus uit Schertzery deeze manier , die Cimabué

gebruikt had, leerde. Die Buffalmacco overleed in

't Jaar 1340.

Fr, Is hy die geen niet geweeft, dewelke het

Crucifix gemaakt heeft , dat gezegt word tegen St.

Brigitte gefprooken te hebben?

Antw. Neen • dat was Pictro Cavalini, geboor-

tig van Romen, een Schilder in Mofaïque,die ook

Beeldhouwer en Difcipel van Giotto geweeft was.

Hy ftierf 85- Jaar Oud, en wierd in de Kerk van

St. Paulus te Romen begraven.

Fr. Dan zyn de Mofaïque Werken zeer Oud ?

Antw. Ja zeer Oud : Andrea Taffy heeft daar zyn

E werk
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van gemaakt, dewyl hy van eenen zeekeren Apol-
lonius ^ een Griekfe Schilder, geleert had de manier
van emailleeren (doorvlammen) en de vcricheide-

ne (tukjes te herbakken , dewelke dienen om de
Mofaique Tafcreelen te maaken, en op welke wy-
ze men in diergelyke Werken de noodige Coleuren
moet geeven. Hy is ook te Venetien geweeft, al-

waar dien zelfde Apollonius en andere Grieken
aan de Kerk van St. Maria werkten

; naderhand
volgde Apollonius hem na Florence alwaar zy
verfcheide Hiftorien van het Oude en Nieuwe ver-
bond in de Kerk van St. Jan voltooiden. Hy heeft

een groot Chriftus Beeld ter hoogte van 7 elle-

boogen gemaakt, waar door hy de algemeene goed-
keuring verkreeg en daar en boven een fraaye be-
looning. Zyn geldzugt deed hem de Weetenfchap-
pen en konften verwaarloozen. Hy ftierf voor
Cimabué in 't Jaar 1194, oud 81 Jaar.

Cofino Rozelli , eene Florentyncr , dewelke te Ro-
men met verfcheide ander Schilders in het Vatikaan
de Capellevan Sixtus IV. gefchildert heeft, ftierf

68 Jaar oud , in 't Jaar 1 484. Hy heeft tot Difci-

pel gehad Pietro de Cofimo, van wien hier naar
gemeld zal worden.

Simon Memmi
y ^

of Sannezé^ttn Schilder, was
van Sienne; hy is Difcipel geweeft van Giotto,
die hem te Romen bragt, alwaar hy deeze Éde-
le konft oeffende. Vervolgens heeft hy te Avig-
non voor den Paus Joannes XXII. gearbeid, en
keerde vervolgens weder naar Italien, alwaar hy
zeer fchoone Werken maakten. Hy is die gec-

ne , wiens lof door Petrarchus zo hoog uitge-

bazuind is, om dat hy de fchoone Laura, Zyne
Minnares, uitgcfchildert had. Hy heeft de His-

torie van St. Regnerus van Pifa in de Kerk
vaa
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St. Maria Novella te Florence gefchildert, als

ook een Maria Heemelvaart : in de voorgeevel

van die Kerk heeft hy ook verfcheide Por-
tretten van aanzienelyke Pcrfonagien gemaakt,
als meede die van den Cardinaal du Prat, Paut-

felyke Afgezand te Florence , die van Petrar-

chus * van cenige Schilders en van zyn eige. Hy
ftierf in den ouderdom van 60 Jaar, Anno 1345*.

Zyn Broeder Lippo genaamt, hem overleeft heb-

bende , voltooide eenige zyner Werken en ftierf

f^r. Wie heeft in het Paleis van den Podefta

te Florence, de quaade behandeling verbeeld, die

den Groot- Hertog met zyn aanhang overkwam?
Antw. $homas , Zoon en Difcipel van Stepha-

no, bygenaamt Giottino. Deeze Florentynfche

Schilder, die anders geen grooten naam gehad
heeft, als om dat ftuk verbeeld te hebben, was
van een fwak geftel en ftierf $2 oud, Anno 1356,
Stephano was Anno 1 350 geftorven

, zynde 49
Jaaren oud.

Maar Tbadeo, toegenaamd Gaddo Gaddi, die van
Giotto zyn Peeter geleerd en denwelken hy zelfs

overtroffen heeft in de netheid van het Colo-
riet en de verbeelding der Hartstogten , bezat

zoo veel bequaamheid in groote Werken, dat hy
te Pifa zeer ongemeene gemaakt heeft

;
hy keer-

de weder na Florence en kreeg het bewind over
het bouwen van de oude brug , alwaar hy bly-
ken van zyn kennis in de Bouwkunde gaf. Deeze
brug heeft 60000 goude fcudi gekoft , 't geen
ter dier tyd een aanmerkelykc fomme was, hy
maakte die brug zo fteevig, dat dezelve een over-
ftrooming, waar door alle andere bruggen en ge-

bouwen omver geftort wierden, uitgeftaan heeft*

E 2, Daar
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Daar na vattede hy het Penfeel weder op en fchü-

derdc in de Geregtszaal het Portret van zes Reg-
ters, dewelke hun oog hadden op de Waarheid, die

geheel naakt zynde, flegts met een doorfchynend

floers gedekt en bezig was de leugentaal de tong

uit terukken, om te kennen te geeven, dat het

quaad in zyn oorfpronk moet geftraft worden. In

de Kerk van den H. Geeft van Arezzo heeft hy 't

Lyden op den Berg Calvarie gefchildert, dat voor
een meetterftuk aangezien wierd. Hy heeft den

tooren van O. L. V. del'Fiore voltooid. Tot erfge-

naamen van zyne groote goederen liet hy z Zoo-
nen na, dewelke hy ter onderwys aan twee zyner Dis-

cipelen aanbeval , en ftierf Anno 13^0 , oud 50
Jaar. Gaddo Gaddi van Florenccn ftierf Anno 1312,
in den ouderdom van 73 Jaaren.

Andrea Pifani, te gelyk een goed Schilder en

goed Beeldhouwer, heeft te Florence in de Kerk
van .57. Maria del Fiore verfcheide Marmerc Beel-

den gemaakt. Hy was een Difcipel van Andrea Or-

gana
y
een Florentyner, te gelyk Schilder, Beeld-

houwer en Architect. Hy heeft in de Capelle van

de Strozzi te Pifa een afbeelding van de Hel ge-

fchildert, na de gedigten van den Poëet Dame,
als meede het laatfte Oordeel op de geevel van Cam-
po Santo, een zonderlinge dog te gelyk verftandi-

ge uitvinding. Zyn kennis in de Architectuur

blykt in de fchoone Galderyen, die hy op de markt

te Florence gemaakt heeft, met halve ronde boo-

gen in plaats van vierkante, dewelke toen ter tyd

in gebruik waaren 5 hy maakte Marmere Beelden,

om tulTchen die boogen te ftellen, waar door men
zien kan dat hy ook in de Beeldhouwery ervaren

was ; nog heeft hy ondernoomen een Capelle aan Sr.

M«ria toegeweyd te bouwen, waar in hy alle de
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volmaaktheeden deezer drie Konften by een bragtj ht c

buitenfte was wonderbaarlyk in zyne bouwing, in

het binnenfte van de Capelle de fchat zyns Geeft

befloten; want de verwulfcen bedekte hy met uit-

fteekende Mofaïquen of ingeleide metfelwerken
,

en in het binnenfte van het Tabernakel maakte hy
een Hemelvaart, half barelief, welkers Breiden an-

derhalf vaam hoog waren. Op het laatft zyns lee-

vens is hy Poëet en Muficant geweeft. Hy ftierf

60 Jaar oud , in 't Jaar 1 ^8p.

Hy heeft een Broeder gehad, metnaame Jaco~
mo, die Beeldhouwer en Architect geweeft is.

Vr. Is het niet te Florence dat het Collegie of
de Academie van St. Lucas ingefteld is ?

Antw. Ja, in 't Jaar 135:0 begon deeze inftel-

ling, en met een die van 't St. Lucas Gilde, dat

door Schilders opgeregt wierd. Een van hun,
genaamt Giacomo Cajfentino^ Difcipel van Thadeo
Gaddi, fchilderde een Tafereel, waarin hy St. Lu-
cas verbeelde, beginnende de H. Mangd af te maa-
ien, en voegde 'er by de Portretten van alle de an-

dere Academiften met hunne Vrouwen, 't Is van
heedcn niet dat de Vorften de braave Schilders

voorgedaan hebben , dewyi zeedert de opregting

van die Academie de Republiek en daar na de
groot Hertogen van Tofcanen zo veel agting

voor dezelve hadden , dat Cofmo vermaak nam »

om 'er te gaan Teekenen , fchattende het een eer,

in gemelde Academie aangenoomen te worden.
Ontrent dien tyd , wift de Schilder Spinello voor-

deel uit de bequaamheid van Cafientino te trekken.

Hy fchilderde in de Kerk van Nicolaas te Arezzo
Anno 1354, en onder andere maalde hy in dezelve

Stad de afvallige Engelen. Men verhaalt, dat hy
in een droom de Duivel zag, klaagende, dat hy
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hstn al te leelyk uitgefchildert had, waar door hy
met zulke fchrik bevangen wierd, dat hy niet lang

daar na leefde , en ftierf in den ouderdom van 77
Jaarcn.

Lorenzo di Bkci , is een zyner Difcipelen ge-

weeft.

Majfolino in
5
t Jaar 1451. fchilderde beetcr als

de andere en heeft tot Diicipel Maffaccio gehad.

Paolo ,
bygenaatnd Uccello , raekte bekent , vermits

hy 't Gevogelte zeer wel fchilderde: hy is een der

eerfte geweeft, die met oordeel het Perfpe&ief in

zyne Tafereelen waargenomen heeft 5 en is in 'c

Jaar 1432 overleeden.

Duccio van Siena en Galeftruccio hebben ook ge-

fchildert.

Vr. Maar alle deeze Schilders hebben niet veel

fraays uitgevoert.

Antw. Elk heeft zyn beft gedaan na mate van

zyn bequaamheidj maar het is Maffaccio geweeft,

die om zo te fpreeken voor alle d andere dc deur

geopend heeft, door dc goede fmaak der geftaltens,

aan welke hy kragt en bevalligheid gaf
;
hy ver-

Hond ook de verkorting beeter als alle de andere.

In plaats van ïbomas, 't geen zyn eige naam was,

wierd hy MalTaccio genoemd, vermits dat hy zo

flordig op zyn lyf en kleederen was , laatende al-

les verwaarloozen , om zig geheel en al aan het

oeffenen der Schilderkonft over te geeven. Hy
was van St. Jan van Valdorno. Indien men aan

Cimabué de roem lean toefchryven van de Schil-

derkonft te hebben doenherleeven, kan men van den

anderen zeggen, dat hy die uit de kinderlyke zwak-

heid gered heeft , en dat hy d'eerfte geweeft is, die

werkingen aan zyne Beelden gegeeven en ook de

proporticn en de verkorting , als meede dc fraai-
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1

hcid der kleeding naauwkeuriger in agt genomen
heeft.

Alle deeze volmaakthreden wierd men gewaar
in een ftuk, waar in hy Chriftus afmaalde, een
bezeeten menfeh in den Tempel verloflènde; in dit

werk heeft hy getoond dat hy de Perfpe&icf ver-
Hond : want het gezigtpunt van den Tempel op
een zyner hoeken neemende, liet hy het oog de
vryheid van te gelyk de fraaiheid vanbinnen enVan
buiten te konnen zien. Hy heeft te Florencen en
te Romen, onder andere Werken een Petrus en
een Doopzel van Joannes gefchilderd met eenige
naakte Beelden daar in , waar van byzonderlyk een
weezentlyk fcheen tebeeven; zo natuurlyk had hy
de ontroering van de leeden en de trilling van
het vleefch weeten te verbeelden. Hy heeft maar
21 Jaar geleeft en zyn Penfeel aan Raphaè'1 en Mi-
cheï Angelo ter aanfpooring verltrekt. Men
houd het daar voor, dat hy met vergift omge-
bragt is. Hy ftierf Anno 1445 en is een Difcipel
van Paolo geweeft. De Capelle der Braniaccio

,

door hem te Florence gemaakt , heeft ten voorbeeld
der bequaamfte, die naar hem gekomen zyn, ver-
ftrekt, om een goede fmaak te krygen. Ontrent
dien tyd verfcheen Mtrio Mbertinelli, een Floren-
tyner, dewelke maar 4? Jaar geleeft heeft, ïha-
deo Barthok, Lippo , Guzzoli , Gentile da Fabriano
en Margariton, welke laatfte eenige Schilderyen in

St. Pieters Kerk te Romen voor Paus Urbanus IV
gemaakt heeft, als meede 't Graf van den Paus Gre-
gorius IX in de groote Kerk van Arezzo. Deeze
Schilder ftierf 77 Jaar oud zynde. Leo Battifta AU
berti was afkomftig uiteen Adelyk Huis van Floren-
ce entegelyk Schilder, Beeldhouwer en Architect;
hy is d'eerfte onder de Moderne of nieuwe Mees-

E 4 tcrs
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ters geweeft, dewelke over de Architectuur , Schil-

derkonft en Beeldhouwery gerchreeven heeft. Hy
is te Florence geftorven en legt in de Kerk van

St. Cruz.

Giovanni Angelio, een Dominicaner Monnik, is

door Paus Nicolaas V. zeer geagt geweeft en werk-

te in Miniatuur. Hy verwekte door zyneTafereelen

veel lligting, ftierf in het Jaar 1457 , oud 68 Jaar,

en is in de Kerk van St, Maria della Minerva te

Romen begraven, alwaar zyn Grafftede en Portret

in Marmer nog heeden gezien word.

Philippo Lippij Carmeliter Monnik te Florence,

bekoort door de Werken van Maflaccio is een

goed Schilder geworden en verliet den Geeftely-

ken Haar. In Zee geftooken zynde, wierd hy ge-

vangen genoomen en bleef 1 8 Jaaren Slaaf
;
egter door

middel van eenige zyner Werken die zyn Heer,

hoewel een Barbaar zynde, behaagden, wierd hy op
vrye voeten gefteld. Hy heeft te Romen voor den

Groot-Hertog Cofmus de Medicis gearbeid en was
te veel op de vrouwelyke kunne verflingert. Zyn
uitmuntendfte (tukken zyn te Prato by Florence;

rut Martelaarfchap van den H. Stephanus, en 't

Leeven van den H. Joannes zyn blyken van zyn
bequaamheid. Ten tyden hy het groot Autaarftuk

van de Nonnen van Sc Margareta fchilderde, wilt

hy een van die te verleiden, Hy is d'eerfte onder

de Italianen geweeft die met fucces in 't klein ge-

werkt heeft, maar hy heeft 'er weinig in gedaan.

De Paus Eugenius IV. wilde hem een aflaat geeven,

om het Nonnetje, dat in haare proef Jaaren was en

hy verleid had , te trouwen $ dog hy was voor dc

verandering en liet haar zitten , naa dat hy een

Zoon by haar verwekt had, die gelyk als hy Lippi

genaamt wierd en zyn kundigheid overerfde. Ein-
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«telyk wierd hy over zyn ongebonden leeven ge-

ftraft : want toen hy een eerlyke Dame van Spo-
lette , alwaar hy het Tafereel van 't groot Altaar der
voornaamfte Kerk dier Stad fchilderde, tot oneer
wilde brengen, wierd hem dit belet door den man
van gemelde Dame, die hem met vergif liet om-
brengen, waar aan hy 57 Jaaren oud zynde ftierf in

't Jaar 1488. Den Groot- Hertog liet hem een
Marmere Grafftede oprechten, en Angelo Politia-

no maakte zyn Graffchrift.

Philippo Lippiy Natuurlyke Zoon van den Car-
meliet Lippij volgde zyns Vaders flappen na, ten
opzigte van het Penfeel

, dog niet zyn ongeree-
gelde zeeden. Na de dood van zynen Vader, leer-

de hy onder Sandro Boticelli. Hy heeft d'eerftc de
aanvallende en verweerendè Wapenen, dewelke by
d'Aaloude Volkeren in gebruik waren , als meede
hunne geheiligde Vaten en andere byzonderheeden,
die tot hunne Zeegenpraalingen dienden

, afgemaalt.

Matthias Corvinus, Koning van Hongarye , wil-
de hem in zyn dienft lokken, maar te vergeefs,

en kon flechts z Schilderyen van hem verkrygen

,

welkers eene zyn Portret was , na een Medalje ont-
worpen. Hy begaf zig by den Hertog Laurenzo
de Medicis, dewelke hém na Spoletta zond, om
de fehets van een Marmere Tombe voor wylen
den Hertog, zyn Vader, te teekenen; vervolgens
zond hy hem na Romen , ten einde aldaar de groo-
te ftukken, dewelke de Cardinaal Oliviero CararTa

hem befchikt had , in de Kerk van Minerva te

fchilderen,alwaar hy een Hiftory van St. Thomas
Aquinus met een wonderlyke bevalligheid en lee-

vendigheid verbeeld heeft, voor welk (luk men hem
buiten het loon voor zyn knechts twee duizend du*
caten toelag. Hy keerde weder na Florence en

E f fchfc
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fchilderde in de Capelle van de Strozzi het ftuk

daar de Evangelift Johannes in verbeeld ftaat, de-

welke Drufiane van den doode verwekt , als meede het

Martelaarfchap van St. Philippus : in de verwoes-

ting van 't Klooftcr van Scopito, zyn verfcheide

van zyne Werken, onder andere de Aanbidding der

Koningen, verboren gegaan. Deeze Schilder is

aan een quaadaardige koorts op zyn 4ffte Jaar ge-

florvert en zodanig door de inwoonders van Flo-

rence betreurt, dat zy den dag van zyn uitvaart,

zyndeden 14 April 1505, haare winkels geflooten

hielden.

Fr. Dan is Sandra Boticello een bequaam Schil-

der geweeft , vermits hy een zo kondigen Difcipel

gemaakt heeft.

Antto. Zeekerlyk is hy zeer bequaam geweeft

,

dewyl Lorenzo de Medicis hem tot zyn Schilder

verkoor. Hy heette eigentlyk AleiTandro Boticel-

lo Sandro was zyn naam van een Zilverfmit, daar

zyn Vader hem by gedaan had: maar hy verliet

wel haalt het Zilverfmeeden, om de Schilderkonft

by de Vader van Lippi te keren , en hy nam zo-

danig aan , dat Dominico Ghirlandey in de Kerk van

Alle -Heiligen een beeld van St. Jeronimus zeer

heerlyk gelchildert hebbende, hy een Auguftinus

beeld daar by fchilderde , 't geen nog meer geagt

wierd en een zyner teegenftreevers wierd. Hy heeft

voorde Florentynen gemaakt een Venus uit het

fchuim der Zee koomende, dewelke door de Ze-

phirs zagtjens ftrandwaarts gedreeven word, en een

andere door de Gratiën verzeld , dewelke bezig zyn

haar met bloemen te vercieren. Dit bewoog

de Republiek hem aan deszelfs vercierzelen te

laaten arbeiden, waar door hy geleegenheid verkreeg

,

om verfcheide Werken te maaken. Hy heeft de Aan-
bidding



Beeldhouw- en Graveerkunde. y$
bidding der Koningen in de Kerk van St. Maria
Novella gefchildert, waarin de drie aanziénelykfte

uit het' Huis van Medicis de drie Koningen ver-
beelden. Daar na heeft hy de Hemelvaart Maria
gefchildert. Sixtus IV ontbood hem te Romen

,

om in zyn Capelle de verzoeking in de Woeftyne,
de offerhande der kinderen Aarons, en eenige an-
dere ftukken des Nieuwen Verbonds af te maaien.
Hy verzwakte zyn vernuft door veele befchouwin-
gc der wysgeerte, welke hy doorgronden wilden.
Zelfs ondernam hy een gedeelte van dc Hel te gravee-
ren na de befchryving van den Poëet Dante, 't

geen qualyk uitviel , en wel verre van door de
Fortuin bevoordeelt te worden , wierd hy arm. De
befte zynerTeekeningen, die gegraveert zyn, is de
zeegenpraal der Kerk , waarin hy Hieronimo Sa-
vanarolle , een vermaard Dominicaner Monnik ,
gebracht heeft. Hy ftierfin't Jaar ifif oud 78
Jaar.

Fr. Gy fpreekt genoeg van Schilders, maar zegt
ons eens op welke manier men fchilderde ?

Antw. Alle haare werken waaren te dier tyd
nog maar in Waterverf en Frefeo, daarom hadden
zy die leevendigheid en frisheid niet, welke men
nog heeden ten dage ziet in Schilderycn, die ge-
heele Eeuwen gefchildert gewecft zyn , het was
ontrent 't Jaar i^f dat men begonnen heeft met
Olyverf te fchildcren.

Vp. Wie is den Uitvinder daar van geweeft ?

Antib. Jan van Eyk, een Vlaams Schilder, die
een weinig de ftook-kunde verftond, dewelke uit
zyne proefneemingen befpeurt hebbende , dat dc
Olyverf veel beter was en fchoon gemaakt kon
worden, ging tot dezelve over. Hy vereerde een
Schildery van dat foortaanAlphonfoI, Koning van
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Napels. Jan van Brugge zyn Jonger Broeder, die

ook een Schilder was, hield deeze manier aan 5 wy
zullen van deeze breeder melden , wanneer wy van

de Nederlandfe Schilders fpreeken. Het geheim

der Tafereelen met Olyverf moet men in Italien

dank weeten aan Antonello da Mejfma, Hy was Jan

van Eyk in Vlaanderen op gaan zoeken , om van

hem deeze konft te leeren, hy ging vervolgens zig

in Venetien nederzetten , alwaar hy van dat foort

van Tafereelen fchilderde, die hy duur verkogt, en

ftierf 'er 49 Jaaren oud zynde, wordende zynGraf-

fchrift aldaar nog gezien.

Hy had aan Lyn vrind Domenico vanv Venetien,

zyn geheim geleerd, dewelke het vervolgens aan

Andrea ,
toegenaamd de Gli Implkati , meededeelde.

Hy wierd door Caftanogo een Florentyner ver-

moord , om dit geheim alleen te bezitten , 't geen

hy op zyn fterfbed bekent heeft.

Ik moet u zeggen , dat Sandro Boticello en zyn

Leerling, van wien ik hier vooren gewag gemaakt

heb, ook met Olyverf gefchildert hebben. Ik heb

ze dus geplaats om niets over te Haan.

Pifano of Pifanello, een Schilder, was meede een

zeer bequaam Beeldhouwer.

Andrea Organa van Cyone, is, in zyn tyd ook

een ramelyk goed Schilder geweeft.

Fr. Wat Schilder was het, die een Schaapher-

der geweeft is ?

Antiv. Het was Andrea Mantegna ,
geboortig van

een klein dorp by Padua. Jacomo Squarcione , een

Paduaner, die te Mantua woonagtig was, is zyn

Meefter geweeft. Hy verftond de konft maar ta-

melyk en bewees Andrea zo veel vriendfehap, dat

hy hem als zyn Zoon aannam , voorziende in hem de

Weetenfchap, die hy naderhand verkrygen zoude*

maar
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maar hy beantwoorde de verwagting zyns Meefters

niet, en verliet hem om de Dogter van Giovanni
Bellini, een Schilder te Venetien, te trouwen. Hy
maalde ten eerften die konftige Schilderagien in hec

Auguftiner Monnikke Kloofter te Padua , en in

d'Abdye van Fiefola , daar na in de Stad Verona.
Dit alles bewoog Ludigi Gonzaga

, Markgraaf van
Mantua, hem aan zyn Hof te ontbieden.

Hy fchilderde voor dien Vorft de Zeegenpraal
van Julius Cefar in een groote Zaal van 't Paleis van
St. Sebaftiano, te Mantua, met een verftandige Or-
donnantie; alles was 'er zeer Natuurlyk in. De
Paus Innocentius VII. ontbood hem na Romen
en was opgetogen over de uitmuntende ftuk-
ken des Nieuwen Teftaments, welke hy in Frefco

fchilderde, als meede over de Capelle van de Bel-
vedère, die hy zo uitvoerig gefchilderd had, dat
het Minatuur fcheen te zyn. Hy wierd ryke-
Jyk beloont, en kreeg verlofom zig weder na Man-
tua te begeeven : aldaar maakte hy een Tafel tot een
Altaarftuk in de Kerk van St. Maria della Vitto-
ria (welkers gebouw van zyn ordonnantie is) ter

gelegenheid van de overwinning, die de Marquis
Francifco de Gonzaga voorgaf op deFranfchen be-
haalt te hebben by de Rivier de Tara , ontrent For-
nue. Hy heeft ook een doode Chriftus Beeld ge-
fchildert, het welk zig lang uitgeftrekt leggende
vertoonde, maar dat men maar in 't verkort ziet,

van het onderfte der voeten , tot aan het kruin van
het hoofd. Dit Tafereel is in het Paleis van Ma-
zaryn geweeft. In het Cabinet van den Koning
van Vrankryk is ook een Maria Beeld van hem.
Naa zynen Vorft in alles genoegen gegeeven te
hebben, wierd hy door den zeiven zo rykelyk be-
loont, dat hy lig in ftaat vond,om een pragtig huis

tc
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tc laten bouwen en daar in met een gevolg , over*

eenkomftig zyn Eernaam van Ridder, waar

meede hy door zynen Vorft begiftigt was , te ver-

fchynen.

Hy wift met het Graveer-yzer wel om te gaan,

(van welke konft de Italiaanen beweeren , dat hy
uitvinder geweeft zoude zyn) zulx blykt in zyn

Csefars Zeegenpraalen , die in negen Prenten met

licht en fchaduw gegraveerd zyn.

Hy heeft ook Bacchannalen en andere Feeften,

20 op Houte als Koopere Plaaten gefneeden

,

verftond 't Verkort zeer wel , wift aan zyn Beel-

den a&ien te geeven en ftierf te Mantua Anno
15 17, oud 66 jaar.

Vy. Is Mtchel Angelo ook niet van dien tyd ge-

weeft ?

Antw. Ja. Hy heeft geleerd onder Dominico

Ghirlanday ,
Florentynfche Schilder met Andrea

Verochio,die allereerft het Aanzigt vaneen Lykge-
boetzeert heeft, om 'er de regte gelykeniffe van na

te maaken. Deeze Dominico kreeg de bynaam van

Ghirlanday , vermits hy de uitvinder was van

Bloemkranflen of Roozenhoeden , tot gebruik der

Florentynfe Dogters , om haare hoofden 'er mee-

de te verderen. Hy is d'eerfte geweeft, die het

louter Goud door Coleuren in zyne Tafereelen heeft

weten te verbeelden. Ik zal van hem nog iets mel-

den, alvorens gewag te maaken van Michaèl An-

gelo.

Andrea Ferochio, van Florentynfe afkomft, bezat

in zyn perfoon verfcheide uitmuntende hoedanig*

heeden; hy was een Beeldhouwer, Schilder, Gra-

veerder, Muzikant en Wiskonltenaar : hy heeft

met een hamer rondom een zilvere Beker, een dans

van jonge Kinderen weeten te dryven. Ook heeft

hy
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hy gefchildert; dog zyn Difcipel Leonard da Vinei,
overtrof hem. En Verochïo hem een Engel heb-
bende zien teekenen en die vervolgens zo kragtig
fchilderen , dat hy zig verbeelde noit zover te kon-
nen komen, befloot hy de Beeldhouwery weder
te hervatten, en maakte onder andere in 't koper
een hengelend Kindje , het welk in het Palcis van
Medicis gezien word. Daarna ging hy naar Ve-
netien,om een Standbeeld te Paard te gieten, ter ee-
re van Bergamo , een der kloekfte krygshelden zy-
ner tydj dog dit heeft hy niet konnen volvoeren,
zynde door een pleuris aangetaft geworden, dewel-
ke hem uit de waereld rukte in den ouderdom van
56 jaaren, Anno 1488.

Pietro Perugiano en Lorenzo , bygenaamt Crc-
di, een Florentyner, waaren zyne Difcipelen.

Vr. Verhaal ons eens iets van dien Leonardda Vin-
ei , zo beroemd door zyne Werken, dat zyn Mee-
fter 'er jaloers over wierd.

Antw. Om te beginnen met de hoedanigheden
dewelke Leonard da Vinei bezat, kan gezegd wor-
den, vooreerft: dat hy uit een der voornaarnfte Fa-
milien van Tofcanen en volmaakt fchoon was van
geftalte, en van eene zo zonderlinge kragt, dat hy
een hoefyzer met zyn handen kon breeken : in de
Muziek was hy uitmuntende. De Schilderkunde
leerde hy van Andrea Verochio, Schilder, Beeld-
houwer cn Architect, wiens weetenfehappen hy in
korten tyd begreep > en hoewel hy zeer jong; was,
wifl: hy Koppen te boetfeeren, die eer voor Mee-
fterftukken als voor proef- werk aangezien wier-
den. Zelfs maakte hy Plans of beftckken, die
door dc bequaamfte Architecten met verwondering
aangezien wierden.

Hy fchilderde voor een Boer
,
op een boute Schild

,

een
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een Hoofd met Slangen omringd, het welk bevon-

den wierd zo ftout behandelt te zyn , dat het zelve

verdiende in het Konft - Cabinet des Hertogs .van

Milaan geplaatft te worden, en waar voor dien Vorft

drie hondert ducaaten betaalde. Hy heeft een

meenigte Portretten gemaakt, dewelke hy zeer ge-

lykende en vaardig teekende. Zyne voornaamtte

Teekeningen zyn het Hoofd van Americus Veipu-

cianus, die van Scaramucci, Capetde Singaiü en

eenige andere.

Luvigi Sforca, Hertog van Milaan, begeerig

zynde hem te zien, liet hem ontbieden , om ken-

nis met hem te maaken. Hy had het geluk van

dien Prins te bekooren, zo door zyn zoet gezang,

als door het verrukkende geluit van een zilverc

Lier, dewelke hy met zyn cige handen gemaakt

had in de gedaante van een Paarde-kop in 't ge-

raamte ;
dog niet minder wierd hy door zyne

uitfteekende Schilderyen met verwondering opge-

togen. Heteerfte Was een Geboorte Chrifti,'t geen

die Hertog den Keizer aanbood. Hy ondernam

voor de Monniken van Sl Maria la Grazia het

laatfte Avondmaal te fchilderen , het welk voor een

wonderwerk van de Kontt aangezien wierd , en

waar over Franccis l zyn genoegen betoonde ten

tyden hy de ftad Milaan bemagtigde , maar het

mo^t hem niet gebeuren het zelve meedete neemen,

om dat het teegen een muur van dat Kloofter , aan

de Dominicaaner Monniken behoorende,gefchildert

was. Hy begaf zig met ernft tot de ftudie van de

Anatomie , waar over hy gefchreeven heeft , als

meedeoverde Schilderkonft , 't geen de Heer De

Chambrai,een Franfch Edelman, in zyn taal liet

overzetten, en \ geen te Parys i6ji gedrukt is;
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cle Heer Pouflin heeft de Teekening der platen ge-

maakt.

De Sterrekunde bezat hy 't aldermeeft. Hy keer-

de weder na Florence , alwaar hy verfcheide Portret-

ten na het Leeven gefchildert heeft , onder dewel-

ke die van Genevira en Americt , byzonderlyk ge-

agt wierden; maar dat van La Mona Lifa, Huis-
vrouw van Francefco della Gioconde, wierd zo
fraay bevonden door deszelfs vriendelyk en beval-

lig weezen , dat de Koning Franc. I daar 40oofcudi's

voor betaalde. Deeze Schilder is de uitmuntendfte

|

van zyn tyd geweeft j men ziet nog van zyne vver- -

ken in het Cabinetvan den Koning van Vrankryk,
namentlyk St. Jan in de Woeftyne, de H. Maagd
met St. Anna, en een ander Maria beeld op haar

[ kniën zittende. Hy had een fterke uitdrukking

,

maar maakte zyne ftukken te uitvoerig, waarom
zyn manier van Carnatie niet by die van Titiano

quam. In het publieke Paleis te Florence heeft hy
ook den Slag van Piccino, Veld-Overfte des Her-
togs van Milaan gefchildert. Nooit had men voor
dien tyd de verwoedheid , de wanorder , en de
fchrik natuurlyker uitgebeeld gezien ; maar de
muur daar dit op gefchildert was, vergaan zynde,
is de nakomelingfchap van dit werk berooft ge-

worden, 't welk een der voornaamfte is geweeft
welke hy te Florence gemaakt heeft.

In die Stad was het dat Rapba'êl, verrukt door
degrootc naam van Leonardo da Vinei , quam om uit

zyne heerlyke kennifTe nut te trekken, en de ftyve

|

en drooge behandeling die hy eerft geleert had ,

verwerpende. Hy trok veel voordeel uit de ver-
fcheide twiftreedencn , die hy hield met Michel
Angelo, alstoen maar20jaaren oud zynde, en nog-
tans door die van Florence aangefteltom een der zyds

F vajo
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van de Zaal te befchilderen , welkers andere zyde
]

door da Vinei gefchiiderd wierd; en zonder zig
|

te kreunen aan de fcheldwoorden van hunne Dis- i

cipelen, wift hy het goede uit de twee Canons,
welke die Meefter in 't openbaarlyk ten toon ftel-

de, zeer wel te verkiezen , in agt neemende de
kragt en de goede fmaak der Teekening, welkers
naakt ind'eene uitgebeeld was, en de rondigheiden

!

eelheid in het Penfeel van den anderen , die Groe- I

pen Ruiters ,
teegen malkander vegtende , verbeeld' ]

had.

Fr. Heeft L. da Vinei niet in Vrankryk ge-
weeft?

Jnt-jt). Ja, maar alvoorens daar van te fpreeken,
j

moet ik nog zeggen, dat hy zeer fchrander in uit-

vindingen was , en dat hy in Milaan dat Leeuwen-
beeld gemaakt heeft , waar van de werktuigen zo
wel zamengevoegt waaren, dat het by deintreede
van Louis XII. na eenigc Mappen voort gegaan te I

hebben, bot bleef ftaan, en zyn borfl: openende,
het Waapen van Vrankryk 'er in vertoonde. Dc
Hertog van Milaan in zyn Hoofdftad een Acadc- 1

mie der Schilderkonft opgeregt hebbende, verkoor
hem om 'er Opzichter van te zyn. Hy was 70 I

Jaarenoud toen hy in V rankryk quam ; de vrindely-

ke bejeegeningen en milde giften waar meede hy I

van den Koning opgehoopt wierd, gaven genoeg-
zaam te kennen de groote agting, die Francois I.

voor hem had. Ten bewys van de hoogfte top

van guntt ilierf hy in de armen van dien Monarch,
die zeer gevoelig over dat verlies was , 't geen in

't Jaar 1510 en 't 7?fte van zyn ouderdom voor-
viel. In het Cabinet van den Prins van Condc

j

heeft men een Hoofd van Joannes den Dooper ge-

zien $ *t geen hy voor een Edelman van den Her-
tog
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tog van Tofcaane,genaamtCamillo de Gli Albizzi,
gemaakt had.

Onder andere Difcipelen heeft hy Franeois Mel-
zi, Cefar Cefto , Bemardo Louino^ Andrea Saïario
(van de laatfte is 'er een Chrrftus Beeld van een uit-
muntende fchoonheid, in het Cabinet van den Her-
tog ,de la Rochefajcaulr) en Gïovanni Paulo Lo-
mazzo -

3 deeze heeft in Geleerdheid en Schilde r-
konft uitgeblonken; hy was nog jong, toen hy
zyn gezigt verloor } waar na hy om in zyne Wee-
tenfchap niets onvolkomen te laaten, eenige Schil-
derboeken gemaakt heeft, welkers IefTcn, die hy
niet kon fchryven, van hem zelfs opgegeeven
wierden.

Wat Pietro Perugino betreft, die was te Peru fa
van arme Ouders gebooren en fchilderde met zo
veel kunft en iever, dat hy een der gaauwfte en
rykfte van zyn tyd wierd. Na dat hy van Leonard
da Vinei geleerd had , maakte hy HiftorieHukken , en
men vind nog deftige Tapytwerkcn , die na zynTee-
keningen gemaakt zyn. Hy heeft onder andere een
Beeld van St. Sebaftiaan, voor een Burger van Flo-
rence gefchildert, dewelke door deeze aan Franeois
J. voordo Icudi's verkogt wierd, maar zyn groot-
fte roem is de Meefter van Raphaël geweeft te
zyn. Alzo hy fterk op zyn Geld gefteldwas, droeg
hy gemeenlyk by hem al het Goud dat hy bezatt
maar een tyd na zyne Landgoederen, die hy gc-
kogthad, gaande wandelen , wierd hy beftoolen,
waar over hy zo gevoelig was, dat hy kort daar
na yan hartzeer ftierf in 't Jaar 15-24, oud zyndc
70 Jaaren. f.

Girolamp Gen^a heeft onder hem geleerd, en is
een goed ArchïtccT: geweeft; hy ftierf oud zynde
ff Jaaren, Anno 1 jp.

F * Ber-



84 Konft • Cabinet der Bouw- SchilJer-

Bernardini Pinturicchio heeft insgclyks met Ra-
phacl onder Perugyn gearbeid j dog hy heeft hem
niet geëvenaart en Itierf Anno 15*75. m { ^en ouder-

dom van f9 Jaaren 5 wy zullen 'er nog op een an-

dere plaats van fpreeken.

Vr. Waren 'er ter dier tyd ook geen van de Vrou*

welyke Kunne , welke in die konften uitgemund

hebben ?

Jntiv. Die zyn 'er verfcheide geweeft, en de-

wyl dit hier te pas komt zullen wy 'er iets van ver-

haaien.

Propertia de Ro{fi^ was volkome bedreevcn in de

Muziek en de Beeldhouwery. Zy maakte groot-

ten voortgang in de Tcekenkonft, en in korten

tyd heeft zy Marmere Beelden gehouwen, die door

de Konftenaaren met verwondering aangezien wier-

den. Ook heeft zydoor eigene uitvinding cenige

Gefchiedeniflê op doek gefchildert, en daar na op

Koper gefneeden , en veele andere Werken ge-

maakt i
maar het laaft is geweeft een Barelief , ver-

beeldende de gefchiedenis van Jofeph met Potiphars

Wyf : dit Werk maakte zy ter geleegenheid van

een Jongeling, dien zy beminde , en welke haare

liefde niet beantwoorde , waar over zy in haare

bloeiende Jaren van hartzeer ftierf. Zy heeft ook

op Metaal gefneeden
\
zy verftond de Bouwkunde

,

cn 't Perfpe&ief, waar van zy veele keurige Tee-

keningen gemaakt heeft. Zy is in 't Jaar 15*59 Sc^

ftorven.

Plantilla, Opperfte van een Nonnekloofter te

Florence , volgde als toen de befte Jtaliaanfche

Schilders na , en heeft ook verfcheide dingen van

cige uitvinding gemaakt.

Lucntia Quejteiü de Ia Miranda, heeft roem be-

haald
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haald door uicftcekendc Portretten en eenigc Hifto-
rie ftukken.

Sophonisbe van Gremona, heeft in Portretfchil-

dcren uitgemunt en zo wonderbaare Tafereelcn
gefchildert,dat Philippus de II. Koning van Span-
jen haar uit dien hoofden te Madrid ontbood, en
haar de rang beneevens de Hofdames van de Ko-
ninginne gaf : zy had twee Zufters met naame Lu-
cia en Europa , die ook aan het Schilderen waaren :

zy hadden alle drie geleerd van Julio Campo • haar
Vader heette Jmilcar Anguifciola^ Cremonees Edel-
man.

Francifco Mazzuoiï, bygenaamt de P'armefaan
,om dat hy van Parma was, as ween fchoon man.

Hy begaf zig tot de Schilderkunde en maakte 'er
zulke voortgang in, dat hy op zyn 16de Jaar Tafe-
reelen maalde, waar in een bevallige en lugtige
Teekening, die naar den trant der Antieken was,
uitftak. Hy begaf zig na Romen, om de Wer-
ken van Michaël Angelo en Raphaël te zien , al-

waar hy, om een ftuk werk van zyn eige hand te
vertoonen

, de H. Maagd met het Kindtje fchil-
derde, 'tgeen bloemen, die hem van een Engel aan-
gebooden wierden, aannam. Hiertoe had hy al zyn
vermogen aangewend 5 dog om iets te maken, dat
nog wonderbaarlyker was, nam hy een plank , liet

dezelve half ronds gewyze draayenj daar na in een
fpiegel van gelyke gedaante en grootte al het geene
'erin verbeeld wierd befchouwende, fchilderde hy
op gemelde plank zyn Portret met alle de meubi-
len van de zaai

, op dezelve wyze als die door de
weeromkaatzingen in den fpiegel vertoond wierden,
en op de geheele grond van het Tafereel leide hy
een donkere en glanffigeColoreur/die de hoedanig-
heid van het fpiegelglas zo naby quam, dat men

' F 5 in
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in het eerft beiwaarlykdceze geeilige misleiding kon
onderfcheiden. Dit wierd hem door Clemens VII.

rykelyk betaald, dewelke hem in zyn dientt be-

hield.

Alstoen fchilderde Mazzuoli in de Zaaien van

het Vaticaan een Tafereel van de Befnydenis , waar

in hy met een wonderlyke behendigheid , drie ver-

fcheidene Ligten bragt; het een quam van het lig-

tende Lighaam van het kind Jefus, het ander van

ecnige Fakkels, die op de trappen des Tempels lig-

teden, en het derde van een groote Opening, waar

door het gezigt zig ruim verfpreiden , en op een

aangenaame Perfpe&ief zag. Dit Werk wierd door

te Romen des te meer gepreezen , vermits men de

zagte en vloeiende manier van Raphaè'1 daar in be-

merkte. Zelfs hadden de Soldaaten zo veel agting

voor zyne werken, dat zy hem in de plundering

van Romen befchermden. In het vervolg gaf hy

zig over tot de Mchimie^ waar door hy tot verval

en armoede gebragt wierd. Na de vernieling van

Romen ging hy na Bolonje, alwaar hy roem be-

haalde door een L. V. beeld , 't geen hy voor den

Paus fchilderde, toen hy de Krooning van Keizer

Carel V. quam bywoonen, welkers Portret hy

maalde met een Kind , in de gedaante van een klei-

nen Hercules, dat hem de wacreldskloot aanbood.

Hy keerde weder na Parma, alwaar hy groote

werken ondernam , maar om zyn Jkhimiftery wierd

hy genoodzaakt des nagts naar Cazal te vlugten,

daar fchilderde hy een Lucretia, dat het laatfte cn

volmaakfte werk van zyn Penfeel geweeft is. Ein-

delyk die rampzalige konft, welke hem van eer en

goed beroofd had , fteeds blyvende oeffenen , ftierf

hy van hartzeer in zyn ;6fte Jaar. Anno 1540. In

het Cabinet des Konings van Vrankryk zyn eeni-
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ge Tafereclcn van zyn' hand: door de Prenten, die
na zyne Teekeningen gcfneeden zyn^ ziet men dat
hy een dér bevaliigftc Schilders van Lombardyen
geweelt is.

Geronimo Mazzuoli
,
zyn Neef, heeft zyn ma-

nier van Schilderen zeer nagevolgt, waar door hy
boven andere beroemde Schilders uitgemund heeft.

Francifco Francia
\ geboortig van Bolonje , heeft

eerft aan het Zilverfmceden en Email leeren doende
geweeft, en daar na Gedenkpenningen en Stempels
voor de Munt te Bolonje gefneden, waar in hy
een der gauwfte gevonden is: maar hy wilde het
nog verder brengen ; de befte Schilders had hy ten
vrind; hy verkoos Marcozoppo, om die kor-ft te
leeren

, niettegenftaandc hy4o Jaaren oud v/as, gaf
hy den moed niet op, maar wierd een der'ver-
maardfte Meefters van Italien. Ter zelzer tyd had
Raphaël Urbino in Romen een grootcn naam ver-
kreegen, en zy hadden voor malkander een byzon*
dereagting, die zy door vrindelyke Briefwiflëlino-
onderhielden. Raphaël een Beeld van Cecilia gc^
maakt hebbende tot cieraad der Capelle van $t. jan
te Bolonje, verzogt hy Francia om het op te 'han-
gen. Deeze bemerkte door dit ftuk, hoe veel hy
voor Raphaël, met wien hy waande gclyk te wee-
zen

, moeft onder doen. Hv liet egter het ftuk
op zyn plaats ftellen, maar hy wierd zodanig van
droefheid doorgrieft, dat hy kort daar aan, oud 68
Jaaren, Anno 15-18, ftierf. Egter overtrof hy de
andere Bolonjeefe Schilders, en zyn Schilder Coile-
gie is zo beroemd geweeft, dat hy meer dan 200
Difcipelcn gemaakt heeft , en onder andere Mare
Antonto Raymundi, een zeer bequaam Teekenaar
waar door hy een gemakkelyke handeling van H

F 4 Gra-
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Graveeren kreeg ,
gelyk hierna by dc Graveurs

breeder zal worden aangetoont.

Lorenzo Cofta is ook een zyner befte Difcipelen

geweeft , als meede Micha'él Angelo Anfelmi van

Parma , dewelke verfcheide Tafereelen gemaakt

,

en in de Kerk van O. L. V. della Stocha, na een

Canon van Michaè'1 Angelo gefchildert heeft.

Lorenzo Lotto , arbeidde ook in dien tyd : eerft

volgde hy de manier van Giovanni Belini, maar na-

derhand gaf hy zig over tot de trant van Georgion

:

in het Cabinet des Konings van Vrankryk ziet

men een Stuk van zyn hand.

Vr. Maar gy fpreckt van geen Graveerwerk?

Antw. Ik zal uwe nieuwsgierigheid voldoen. Het
is waar, dat 'er toen ter tyd reeds Plaatfnyders

waaren, en dat zelfs Albert Durer, in groot aan-

zien was
,
dog om in order te fpreeken , moet 'er

nog van eenige Schilders gemeld worden, alvoorens

dat onderwerp aan te vangen.

Fr, Waaren 'er dan veele Graveerders in dien

tyd?
Anïw. Zeekerlyk veel. Dog wy komen al-

lengs in d'eeuw der Weetenfchappen , en het voor-

beeld van Francois I maakte de andere Vorften van

de verafgelegenfte gedeeltens van Europa gaande.

Laatenwy dan alles volgens den tyd en plaats ver-

haaien , om niets aanmerkelyks te verzuimen. Men
zoude hier echter van Raphaël melding dienen te

maaken , als meede van de verfcheide Academiën

,

dewelke de vregtbaare Kweekfchoolen van zo veele

andere geweeft zyn , en welkers weetenfchappen

en maniere het hoognodig is te doen kennen : dog

deeze verhandeling zou hier te langwylig worden

;

wy zullen daarom dezelve opfchorten, en alvoo-

rens
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fcns een Traócaatje voorftellen van de Glas - Schil-

ders, en de manier van op Glas te fchilderen.

VAN 'T

GLAS • SCHILDEREN.
Hier van zal ik beginnen met te verhandelen al

't geen desweegens gezecht is , aangaande de
oudheid van deeze konft, deszelfs fchoonheid, de
verwfloffen , die tot de Coleuren bequaamfzyn,
en de manier van die te bereiden ; zelfs zal ik UE. te
vooren leggen het geftel van de Fornuizen, de be-
reiding en behandeling om dusdanige werken te

bakken, en daar na zal ik't door eenige voorbeelden
aanwyzen 't geen ik merkenswaardigfte gevonden
heb, aangaande eenige Schilders , dewelke die konft
geoeffent en daar door roem behaald hebben.
De uitvinding van 't Glas is zeer oud , maar 't

zelve tot venfter- ruiten te gebruiken is in de
laatfte Eeuwen eerft in zwang gekoomen. Het is

waar dat ten tyden van Pompejus, Marcus Scave-
cus Glas liet maken voor een gedeelte van het
Schouwtonneel te Romen zo pragtig opgehaald tot
vermaak van 't gemeen. Egter waaren 'er geen
Glasraamen aan de gebouwen , en de groote Hee- »

ren, wanneer zy door de lugt niet gehindert wil-
den zyn en echter het dagligt zien, lieten die ope-
ningen met doorfchynende fteenen fluiten, maar de
nutheid van't Glaszeedert bekent geworden zynde,
wierd het in plaats van fteenen gebruikt ; eerft
maakten zy kleine ronde ftukjes gelyk die 'cikles
genaamt, en als toen in Gartine op de Loire, door
den Heer deïourvilkgzmxikt wierden. Deeze ftuk-
ken wierden by elkander gebracht, met loot aan-

F f weer$
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weerskanten gefchaafd , om het water en de wind
te keeren.

Vermits 'er in de Fornuizen van de Glasblaazers

Glas van veelderley kleur gemaakt wierd,. bedagt
men eenige van die ftukken aan de venfters te ge-

bruiken, en dezelve Mofaïks wyze te verdeelen. Dit
is deoorlprong geweeft van \ Schilderwerk, 't geen
men naderhand op de Glazen gemaakt heeft, waar
door men allerley Figuuren verbeeld. Eerft wierd het

op wit Glas gedaan, met Coleuren als tot Water-
verf, maar dit van geen duur zynde en teegen het

weer niet kunnende , trachtede men andere Verwen
uit te vinden , dewelke na op het wit Glas gelegd
te zyn, en zelfs op 't geen in de Glasblaazery reeds

gecoleurd was geweeft, verfmolten konden wor-
den, en zig in het zelve dringen, wanneer men ze
in het vuur wierp j 't geene zo wel lukte , dat 'er

nog ovcrblyffels zyn , die tèn teeken van de
fchoonheid der Aloude Glaafen (trekken.

In 't begin gebruikte men Glas, dat in de Glas-
blaazeryen gecoleurd was, om daar mcede de klee-

dingen te verbeelden. De fchaduwen wierden
maar met zwarte trecken en arceeringen gemaakt

:

cn tot de verbeelding van 't vleefch bediende men
zig van Glas, welkers Coleur ligt rood was, waar
op de voornaamfte trekken van 't aanzigt en andere
gedeeltens van 't lighaam met zwart geteekent
wierden.

Maar om het vleefch en de kleedingen op wit
Glas te verbeelden, lag men een grond van ligtc of
donkere Coleur, zonder rjfilve Coleuren, nog fterk

of flaauw, gelyk het in de Schilderkunde vereiicht

word. Daarom zyn die zoorten van werken zeer

Gottifch en onbehouwen , eu ia de voorgaande
Eeuw gemaakt geweeft.
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Deeze lompe manier heeft beginnen te ver
anderen, wanneer in Vrankryk en Vlaanderen de
Schilderkonft tot volkomenheid is gebragt. De
eerlle kennis daar van wierd aan d'ltaliaanen mee-
degedeelt door een Schilder van Marfeille, toen, hy
na Romen ging om onder het Pausfchap van Julio
II. te werken, in 't Jaar ifoy, en na hem zyn Al-
hert Durer en Lucas van Leyden d'eerften ge-
weeft.

Jean Couftn ,Meefter Schilder te Parys, heeftop
Glas gefchildert. Van zyne Werken worden ge*
zien in de Kerk van St. Gervafius, in de H. Ca-
pelle van 't Bofch te Vincennes , welkers Cartons
door Lucas , Italiaans Schilder, gemaakt zyn, mee-
de te Anet, te Moret en andere plaatfen van Vrank-
ryk, waar van in 'c vervolg nader gefprooken zal

worden.
Die in Glas gewerkt hebben, zyn daar door noir.

van haar Adeldom verftooken geworden ; daarom
hebben verfcheide Franfche Koningen , aan dc
Schilders, die als toen te gelyk Schilders en Glaze-
makers waaren, dezelve voorregten verleent, als

de Adel geniet.

Verfcheide menfchen zyn van gedagte, dat dc
fchoone levendige en glanfige Coleuren, welkers
weerga heedendaags niet meer gemaakt worden,
een uitvinding is die niet meer in weezen is : dat
zy verre ; maar de reeden daar van is, dat men de
koften daar toe niet maaken wil , nog de noodige
moeiten neemen om diergelyk Glas -werk te maa-
ken, wordende dat niet wel getrokken, en de ar-
beid niet genoeg betaalt.

Deeze fchoone Glazen wierden in deGlasblazery
op twecderhande manieren gemaakt ; daar waren
'er die geheel gecoleurd waren, dat i$ te zeggen

dat
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dat de Verwc of Coleur door de mafla van 't Glas

geheel verfpreid was > 'er waren 'er welke het

meeft en liefft gebruikt wierden, waar op de Co-
leur maar op een zyde van 't Glas , en maar ontrent

de dikte van een derde part van een linie, door het

Glas dringende, meer of min volgens de Natuur der

Coleurenj want 't geel trekt dieper door dan de

andere Verwen. Alhoewel dit laatfte zoort van

Glaazen zo leevendig en zo net van Coleur niet en

was als het ander, egter waren zy gemakkelyker

in 't gebruik voor de Glas- Schilders} om dat zy

daar op, hoewel zy gecoleurd waren, evenwel an-

dere Coleuren konden brengen. Wanneer zy eenig

Borduurzel, Lofwerk, of diergelyke andere Cic-

raade van Goud, Zilver en differente Coleuren

wilden verbeelden ,
gebruikten zy daar toe Ama-

ril fteen , waar meede zy de ftukken Glas uithol-

den op de zyde, daar zy befchildert en met Colcu-

ren gelegt waaren, tot dat het wit Glas ontdekt

was, waar na geel of andere Verw van de andere

zyde van 't Glas lagen, te weeten daar 't wit was,

en daar zy met geen Amaril gegraveerd hadden :

dit wierd gedaan om te verhinderen , dat de nieuwe

Coleuren niet met de anderen zouden vermengt

worden , als zy in 't vuur gelegt wierden , op die

wyze , als hier na zal aangeweezen worden
j
op

deeze manier waaren zy op diverfe wyze gebor-

duurt en gefigureert. Wanneer zy wilden dat dit

Cierwerk, Goud en Zilver zoude verbeelden , dan

wierd flegts de Verw van 't Glas afgenomen , zon-

der daar iets op te leggen , en door dit middel

gaaven zy fchitterende ftraalen ligt op alle de Co-

leuren.

Wat betreft de manier van op Glas te fchildercn,

dit word bewerkt met de punt van 't Penfeel

,

voor-
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voornaamentlyk de vlecfige Coleuren, en de Ver-
wen worden, met Gomwater gemengt zynde, ge-

legt indiervoegen, als hierna gezegt zal worden, en

gelyk in Miniatuur. Wanneer men op wit Glas

wil fchildcren en hoogzels maken, gelyk om
het hair van den baard, en ook eenige hel-

derheid van 't dagligt te verbeelden, 't zy op
kleedingen of elders anders , gebruikt men een

puntig houttje, of de top van de fteel van 't Pen-

feel, of een veer om van het Glas af te ligtcn die

Verw , welke men gelegt heeft ter plaatfèn daar men
niet wil hebben , dat die gezien word.

De noodige ftoffen , om de Coleur op 't Glas tc

brengen zyn de volgende

:

Hamerflag.

Keegel Zand.

Keyfteenen,diein de Rivieren gevonden wor-
den en doorfchynende zyn.

Menie of Potloot.

Salpeter.

Groene enRoode Koraalen , welkers bereiding

hier na zal aangeweezen worden.

Harderic of Zilver.

Perigor of Maganefe.

Zwavel.

Roode Ooker.

Gips of Pleyfter dat doorfeheinend is, gelyk 't

Mofcoviich Glas of doorfcheinende Steen.

Litargyrium Argenti , of Argytiris.

Alle deeze dingen worden elk byzonder op een
kopere plaat , die een weinig hol is gewreeven , of
wel een bekken met water , waar in Arabifche Gom
gefmolten is.

Tot het Zwart moet men Hamerflag neemen,
en
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en die geduurcnde den tyd van z a 3 uuren op de
kopere plaat ter deegen wryven, en daar een der-

de part koraalen by doen; waar na men dat in een

pot bewaart : en door dien het in 't vuur rood

word , is 't goed in 't wryven daar wat zwartzel by
te doen, of beeter koper met hamcrflag gebrand,

want zwarzel heeft geen lighaara.

Om Wit te maaken gebruikt men wit Kegel-

zand of kleine keytjes, die men in een fmeltkroes

glocyend laat worden, waar na men die in gemeen
water moet uitdooven, om te calcineeren en tot

pulver te maaken: dit gedaan zynde, ftampt men
het in een marmere vyzel met een marmerc ftam-

per, waar na dat weederom op een marmere fteen

gewreeven word j dan mengt men een vierde part

Salpeter daar by, en men laat dat weederom tot 2,

maaien calcineeren op een gloeyend vuur
,
gelyk te

vooren,dit gedaan zynde, haalt men het 'er uitom te

bewaaren; wanneer men dat gebruiken wil, moet

men daar zo veel Gips by neemen,dat welen zuiver

uitgebrand is , daar by ook zo veel fchulpen , en

wryft dat alles by malkander op de koopere plaat.

Tot Geel neemt men zilver in kleine ftukje* ge-

fneeden om in de fmeltkroes te doen, met zwavel

of falpeter gemengt, als het gloeiend van het vuur

komt, werpt men het in een kom met water, en

daar na ftampt men het in een Marmere vyzel, tot

dat het bequaam geworden zy, om op eenPorphyr-

Steen gewreeven te worden, en dat moet men een

halven dag doen , en mengen het met het zelve

water, daar het in uitgedooft is geweeft: als het

gewreeven is, doet men 'er neegenmaal zo veel rode

bruin Ooker by,enmen wryft alles met malkander

nog een uur lang.

Tot het Rood gebruikt men zilverfchuim , ha-

mer-
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merflag, Arabifche gom , van elk ontrent de fwaar-
te van een Rykxdaalder, Harderic een halfve
Rykxdaalder

, Schulpen drie en een halve Rykxdaal-
der, Roodkryt drie Rykxdaalders : men moet de
Schulpen, Hamerflag, Zilverfchuim en de Harde-
ric ruim een half uur met malkander op de kopere
plaat wryven, daar na neemt men Roodkryt, men
ftamp het in een yzere vyzel zeer fyn, en men zet
het byzonder*vervolgens mengtmen de ArabifeGom
in dezelve vyzel , om naar zig te trekken 't geen 'er
van 't Roodkryt overblyft : want de Gom moet zo
droog zyn, dat ze ligt tot poeyer kan gewreevcn
worden $ deGom en het Roodkryt aldus geftooten
zynde, moet men die mengen, en op de kopere
plaat, daar reeds d'anderc Verwen op leggen,
alles met malkander wryven , zo fpoedigals het doen-
lykis; want 't Roodkryt bederft als het ditmaal te
veel ecwrceven word. Men moet in agt neemen
van alles zo week te houden, als men kan, en dac
het zy gelyk de Verwen om te fchilderen , dat is te
zeggen , zo week niet dat ze druypen

,nogzo droog
niet of men moet ze met de vinger konnen mengen.
Egter is het beeter te hard dan te week . DeezeCompo-
fitie van het plaatje afgenoomen zynde , moet men in
een glas dat onder fpits loopt (hier legt veel aangelee-
gen) doen , en daar wat fchoon water op gieten , dan
deeze ftoffcmet de vinger zo veel men kan altoos roe-
ren, daar nog wat water by doende, en maaken
dat het wat dunder word dan een geklopt dojer van
een Ey. Dit aldus gemengd zynde, moet met een
papier gedekt worden en drie dagen en drie nag-
tcn over itaan zonder te roeren ; daar na giet men
zagtjens het zuiverfte van de Coleur, dac boven op
dryft, in eenander glas, en moet zorgdragen dat'er
niets onklaar word; deeze Coleur moet wederom

twee
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twee dagen bezinken, waar na men die overgiet

gelyk d'eerfte maal; dit gedaan zynde, legt men

deeze Coleur op een ftuk glas , dat wat hol is, en

dat zet men op zand in een aarde teft op het vuur ,

om langzaam te doen droogen, en bewaarcn.

Wanneer men die Coleur gebruiken wil, doet

men op een ftuk glas een droppel water, waar me-

de men zoveel Coleur nat maakt, als men van noo-

den heeft.

Dit dient tot de Vleefch- Coleuren ; maar het dik

,

dat onder in het Glas blyft leggen, kan niet ge-

bruikt worden, als om Kleedingen en Houtwerk

te verbeelden.

Groen word gemaakt meteen once JEs uftum ofge-

brand koper, vier oneen wit zand, en een once

potloot; dit word alles ineen metaale vyzel ge-

ftampt, en in een fmeltkroes op een vuur van hee-

te kooien ontrent een uur lang gezet , en dan af-

genomen; wanneer het koud is, word het in de

zelfde vyzel droog geftoöten, en dat doet men

daar een zesde part falpeeter by, en men zet het

voo\" de derdemaal te vuur, waar op het derde

half uur moet blyven , en daar na de Coleur heet

uit de fmeltkroes gehaald worden, waar toe men

een yzer Inftrumcnt moet hebben, want zy is

zeer lymig en ongemakkelyk om te verhandelen.

Dienftigishet,de fmeltkroezen met Leem te beftry-

ken ; want 'er weinig fterk genoeg zyn , om een

zo kragtig vuur, als 'er tot calcineeren noodig is,

te konncn wcerftaan.

Azuur of Blaawm ,
Purper en Paan worden op

dezelve wyze als 't Groen gemaakt, alleen veran-

dert men maar de koopere fmeen in andere ftof-

fen; namcntlyk tot Azuur neemt men Salpeeter,

tot Purper lapis Petracorius en tot Paars lapis Pe-

traco-,
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tracorius en Salpeeter van elks even veel, voor 't

overige moet het als 't Groen behandelt wor-

den.

Om Geel Schulpwerk te maaken, moet men

drie önceri Potloot neemert, met een once kegel-

zand, dit moet t'zaamen gecalcineert worden, gelyk

bevoorens gezegd is. En ontgroen Schulpwerk te

maaken , moet maar een once Potloot en drie on-

een Zand weezen.

De Coleuren , die tot de Carnatien of Vleefch- ver-

wen bequaam zyn» worden met Harderic en kleine

Koraaltjes gemaakt , van elks even veel ; na dat die

door elkander gefloten zyn , worden ze op het bek-

ken gewreeven.

Tot de Coleuren van 't hair, de ftammen der

Boomen en andere diergelyke dingen, neemt men
Haderic en Hamerflag, van elks even veel^ en zo

veel Koraaltjes als van beiden , dat word met elkander

gewreeven , als hier vooren gezegt is , en maakt een

geelagtig rood.

Als men fchilderen wil, kieft mcil Lottharings

Glas, dat naar geelagtig wit zweemt, om dat zo-

danig 't vuur beft verdraagt, en dat de verwen
daar beeter intrekken , als het ander Glas. Als het

ftuk , dat men fchilderen wil, niet te groot is,

legt men het Glas op de Teekening, die men Cd-
pieeren wil, en die trekt men na met een Pen of

Penceel, en met de zwarte Coleür, waar van hier

Vooren vermeld is.

Indien de voorfz. zwarte Coleur droög is, moét
men die een uur lang op het koper met water

Wryveri, en een weinig Arabifche Gom daar by
doen , Zoo als gezegd is , de dikte van een haaze-

noot , als 'er zo veel verw is, als de grootte

van een Okkernoot ; ook moet de Gom ge-

G fmolten
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fmolten zyn, alvorens de Coleur te gebruiken , de-

welke niet te dun nog te dik moet weezee, en

als de trekken ftaan , moeten die twee daagen

droogen.

Daajr na wafcht men het werk over en neemt
6 a 7 grein Arabifche Gom, die droog is, waar

meede men 637 droppelen pis in doet en zoo

veel zwart, als
5er nodig is om een heldere Co-

leur te maken. Om wel te doen moet het zwart

in een kleine loode bekken gedaan worden, met dc

gemelde Compofitie overdekt, op dat het niet

droogen zou , en de trekken twee dagen gedroogd

zynde , zal men de gemelde Compofitie over-

al gelyk overftryken , dog lugtig om de trek-

ken niet uit te wiflen dan laat men het wee-

derom twee daagen bezinken. Deeze Compofitie

dient tot de eerfte fchaduwe of halve Coleur, en om
de tweede te leggen , moet men deeze Tinc-

tuur met het Penceel ter plaatze daar het hoort ?

weder over heen ftryken.

Om de Ligten en Hoogzels te geeven
,
gebruikt

men een Pen of de fteel van een Penceel, gelyk

reeds gezegd is, en men neemt van het Tinéluur

zo veel af als 't nodig is : dit betreft het zwart

en wit of graauw Werk. Wat de Coleuren be-

langd , wanneer 't zwart gelegd en als vooren ver-

meld twee dagen gedroogd is , worden die op de

volgende wyze gelegt.

Voor eerft, wat aangaat het EmaiHeerzel, ge-

lyk Azuur, Groen en Purper, die moeten fchie-

lyk met het Penceel op het Glas gelegd worden,

na alvorens in Gomwater gemengt geweed te

zyn , en de andere Coleuren moeten insgelyks

vaardig behandelt worden, volgens 't Werk dat

men voor heeft , en men agt geeven , van de

trek'
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trekken niet uit te veegen, of wel de verwen van
de andere zyde van 't Glas tc leggen.

Wat tiet geel Glas belangd, die Coleur word
het fchielykfle in het Fornuis bereid ; maar aJs

men die gebruikt moet dezelve altoos van agter
op 't Glas gelegd worden, zeer gelyk, en meer
of min zwaar gedekt , na men wil ; maar nooit by
't blaauw, om dat in 't fmelten en door het vuur
deeze twee CoJeuren tot ééne zouden worden , tc
weeten groen ; dierhalven moet, gelyk ik gezegd heb

,

*t geel gelegd worden op die kant , daar geen ver-
wen op leggen ; want het dringt door de dikte van
't Glas heenen , 't geen de andere verwen niet en
doen, dewelke meer lighaam hebbende, zo diep
niet door trekken ; en zelfs blyven 'er eenige op de
oppervlakte leggen.

Wanneer men de Verwen in 'c Fornuis wil be-
reiden en 't Glas , na dat het gefchildert is, te vuur
brengen, moet meneerft een vierkant Fornuis maa-
ken, van gebakken fteen, die in het geheel maar
18 duim groot zy, ten waare het Werk, dat men
geprepareert had, vereifchte dat grooter was.

Onder aan, zes duim van de grond, maakt men
een opening om het vuur in te leggen en te ftoo-
ken

; boven deeze opening legt men twee of drie
vierkanten yzere ftaaven, die door het fornuis
heen koomen, en dezelve in tweè'n fcheiden; bo-
ven die yzere ftaaven, regt over de onderfte deur,
laat men een kleine opening, ontrent twee duim
hoog en twee duint breed, om de proeven door
te fteeken, wanneer het Werk verbakken werd.

't Fornuis aldus gefteld zynde, neemt men een
aarde pan van de zelve gedaante als 't fornuis, en
van die grootte, dat wanneer dezelve op de yzere
ftaaven ftaat, zy ontrent drie vingeren breed, of

G x iets
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iets meer van de muur van 't fornuis afblyft; daar-

om moet die pan vierkant zyn, en van goede ge-

bakken aarde, de boodem ontrent een halve voet

hoog. Daar na moet men ftof van pleifler nee-

men, wel gezift en tot driemaal in een Pottebakkers;

oven gebakken , of wel blom van leevendige kalk,

wel gezift; zommige neemen gebrande aflche, maar

dat is zo goed niet om de (lukken, die men bakken

wil , te fchikken.

De pan op de yzere (haven midden op 't For-

nuis gezet hebbende, moet men daar ftof van pleifter

of blom van kalk, ontrent een halve vinger dik „

op ftrooyen , zó gelyk als doenlyk is , en boven '(luk-

ken van oud gebroken Glas,' en dan weder ftof,

daar na oud Glas, en dan wederom ftof, zodanig

dat 'er drie laagen pleifter of kalk, en twee laagen

oud Glas op malkander leggen, dit word genaamt

Jlratum fuper firatum ,
op de derde laag begint

men 't Werk uit te leggen, dat is te zeggen de

(lukken, die men gefchildert heeft* men moet ook

laag op laag zodanig leggen, dat 'er een halve vinger

(lofof kalk, zeer gelyk geftreeken,tulTchen yder (tuk

Glas zy , en vorders dezelve zo fchikken, tot dat de

pan vol'is, als men zo veel Werk te bakken heeft

om ze vól te leggen* 't laatfte (luk moet men met

Pulver overdekken en indagtig weezen , dat 'er

voor in de pan een gat moet zyn, dat met het gat

van 't Fornuis correfpondeert, 't welk boven de

deur moet zyn , daar men 't vuur doorfteekt
,
op

dat de (lukken Glas, die men probeeren zal, door

d'eene regt na de andere gedoken werdende, in de

pan zouden konnen komen en zo wel als het an-

dere gaar bakken.

Het werk dus bereid zynde, most men eenige

yzere (haven op de muur van *i fornuis ieggerr

,

7 en
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en de pan met eenige groote dakpannen bedekken,

dewelke daar toe gebakken zyn, indien 'er geleegen-

heid toe is, zo niet, gebruikt men verfcheide kleine $

ze moeten gefchikt en zo digt gelegt worden, als

het immers dpcnlyk is» en men die met kley digt toe

fmeeren, zodanig dat 'er geen opening zy, behal-

ven aan de vier hoeken van 't Fornuis, daar men
'er een moet laaten, ter groote van ontrent twee

duim diameter.

't Fornuis op deeze wyze geflooten zynde, be-

gint men dat te ltooken met wat ontvonke kooien,

voor eerft alleen maar aan den ingang van de deur,
v

en niet binnen in. Dit alzo anderhalf uur of twee

uuren gebrand hebbende, moet het wat dieper ge-

itookt worden, en nog ruim een uur laaten bran-

den , waar na men het allengskens onder de vier-

kante pan voort ftookt; na dat het ontrent twee

uuren daar onder geweeft is , moet het vuur al-

lengskens fterker aangeftookt worden , twee uuren

agter een , als dan word het wederom fterker ge-

ftookt , allengskens 't Fornuis met goede houts-

koolen van jong hout vol leggende, zodanig dat

de vlam door de vier gaaten van de vier hoe-

ken en door de opening , welke fchoorfteen

genaamt word, uitflaat: 't vuur moet geduuren-

de drie a vier uuren zeer fterk branden; in dientyd

en op het einde moet men eenige proeven, die in dc

kleine opening van 't Fornuis en de pan leggen

,

daar uit haaien, om te zien of de Coleuren gefmol-

ten zyn en of het geel wel bereid is.

Wanneer men ziet, dat de Coleuren ontrent be-

reid zyn, dan moet men in 't Fornuis droog hout

leggen, klein gekloofd, om gemakkelyker daar in

geftooken te konnen worden; want om wel te doen,

moet men de deur van 'c Fornuis geduurende de gehce-

G i le
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le lloking geflooten houden, behalven in den begin-

gen, wanneer 'c vuur nog voor nan in den ingang

le^t. Het vuur, dat op 't laatft met hout geftookt

word , moet de geheele vierkante pan, daar 't Werk in

is, overdekken, tot dat men ziet dat al les gaar genoeg

gebakken zy, 't geen gemeenlyk gefchied, na dat 't

vuur op de voorfchreeve manier en op de gefiel-

de tyden ontrent tien of twaalf uuren daar in ge-

leegen heeft, of wei agt of tien uuren, zo men van

begin af een fterk vuur ftookt ; maar dat is zo goed

niet, om dat daar door dikwils de Coleuren door
9
t Merk brapden bederven en de (tukken Glas bree-

ken.

Men kan in agt neemen , dat wanneer de yzere

ftaaven gloeyend rood worden, zulks een teeken

is, dat de herbakking naby en het Schilderwerk

op 't Glas tot zyn volkomenheid gekomen is.

Dit is de volmaaktheid van 't Glas- Schilderen.

Vr. 9
t Geen gy daar gezegt heb, is zeer leer-

zaam : maar gy had my belooft van eenige dier

Glas- Schilders te zullen fpreeken, en dit zal ik

tegenwoordig van u verwagten?

Ant-w. Onder de regeering van Karei den VL
in 't Jaar 1 580 , tot Koning van Vrankryk ge-

kroond, zyn de Franfchen zeer beroemt geweeft

door 't Glas - Schilderen , 't geen Jppreft of be-

reid werk genaamd word. Te Romen was ten

tyde van Paus Julius V. eene Meefter Claude
,

een Franfchman van geboorte, die in de Kerken en

Paleifen 'tbeftier over dusdanige werken had. Bra*

mante zelfs, die uitmuntende Architect, hebbende

hooren fpreeken van de kennis, welke eene GuiU

ïaume de Marfilli in diergelyk Werk bezat, bedien-

de zig van Mr. -Claude » om gemelde Marfilli

(cjus genaamd om dat hy van M&fdlle was ,)
naar
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Romen te lokken , en 'zy hebben met elkander de
groote Glazen van de Zaal, by 's Pauzen Capel,
gefchildert; dog die zyn heeden door de tyd en
5
t weer gefchonden. Mr. Claude, al te vroegtydig
geftorven zynde, zo werkte Guillaume de Marfilli

alleen, en maakte zo te Romen als elders verfcheide
Werken, onder ander de Glaazen van Arezzo, de-
welke uitneemend en wonderlyk fraay zyn. Zy
verbeelden de Roeping van den Apoftel Mattheus

:

hy ftierf Prior van dat Kloofter, in het Jaar 1 537 s

in den ouderdom van 62 Jaaren: onder andere heeft
hy Georgio Vafari tot Difcipel gehad.

Een der bequaamften, die in Vrankryk in die
kon(t uitgemunt hebben, vtv&Jacques de Paroy

,

geboortig van Pourcain in Auvergne , welke zeer
veel over die heerlyke konft van op 't Glas te fchilde-

ren
, gefchreeven heeft. Hy ging na Romen en leerde

lang onder den Dominicaner > daar na ging hy naar
Venetien, alwaar hy verfcheide groote'Werken af-

maakte. In Vrankryk weeder gekeert zynde , maakte
hy wederom fchoone ftukken in het Kafteel van de
Grave van Calignac,en daar naookteParys, alwaar
in de Kerk vanSt. Mederic het Vonnis-Oordeel van
Suzanna te zien is , en andere Glaswerk in her,

Ghoor. Ëindelyk naa op verfcheide plaatzen ge-
werkt te hebben • ftierf hy in het hondert en twee-
de Jaar zyns ouderdom te Moulins, alwaar hy in
de Kerk der Jacobiner Monniken dier Stad begra*
ven is.

Albtrt Durer en Lucas van Leyden hebben beide
op Glas gcfchildert. Van deeze zal ik in't vervolg
onder de Graveurs breedvoeriger gewag maaken,
Bermrd van Brufel , anders van Orlay, heeft

over 't Schilderwerk op Glas te Bruftêl het beftier
gehad.

G 4 Jan
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Jan Floris , Broeder van Frans Floris, heeft ook

zeer wel op Glas gefchildert.

Jan Goltz, Vader van Goltzius, en zyn Zoon,

hebben op Glas gefchildert; van deezen Goltzius

zullen wy meeden hier na te gelyk met de Graveurs

melding maaken.

Jean Couftn heeft meede de Schildcrkonft op Glas

geoeffent , dien zullen wy een plaats onder de

Franfche Schilders geeven.

Claufe Henriet , Vader van Ifra'él Henriet, heeft

de Glazen in de Hoofd-Kerk van Chalons gefchil-

dert.

De Vader en Grootvader van Jean Monier van

Blois , van wien ik in 't vervolg onder de Franfche

Schilders melding maaken zal
,

zyn, meede Glas-

schilders geweeft.

In de Kerk van St. Gcrvaiste Parys, vind men

zeer fraaye gefchilderde Glazen na de Teekeningen

vanleSueur; als meede in de H. Capelle van het

Bofch van Vincennes, jn de Kerk van St, Orin

te Rouaan, in het Cafteel van Gaillon, dat van

Anet en verfchcide andere. De Glazen in de Hoofd»

Kerk van Beauvais, die men voor wonderftukken

houd; onder andere drie, welkers een St. Sebas-

ïiaan verbeeld, waar voor een aanzienelyke fomme

gelts gebooden is
,

zyn waardig hier gemeld tc

worden,

In deeze Konft hebben de Gebroeders Crabbetb

"uitgemunt en een onfterffelyke naam verkreegen

,

door de Glazen, welke te Gouda nog heeden te zien

zyn. „ Pe meenigte Glas-Schilders (zegt de Heer

4 , Houbraken in zyn Schouwburg der Neederlancr

fche Schilders en Schildereffen) fchyncn my toe.

rewecft te zyn , om alle de Kerken van

met hunne Konftwerken te vervullen

;

s5 want
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M want bshalven die door anderen zyn geteelt, zoo

,,
zyn uit het School van de Broeders Crabetten

„ voortgefprooten Jacc-b Kaan, Jan Dirkze Lonk
>

„ GovQrp Hendrik^e, Jan Damefze^ Aert Fer-

„ baart
,

Gyskert van der Kuyly Dirk de Vrye en

? ,
Adriaan van der Speld.

VAN DE

GR A VEE R-K O N S T
IN HET ALGEMEEN.

Alvoorens van de Gottifche Plaatfnyders te fpree-

ken , vind ik het gevoegelyk uit te leggen,

waar in de Sny - of Graaveerkunde beftaat. Myn
toeleg is niet, om ervaarene Meefters te onder-
rechten, maar flegts aan een ieder de gevoelens der
Plaatfnyders van de Franfche Academie meede te

deelen» ten einde door goede reedenen te konnen
overtuigen hem , die my te gemoed zoude willen

voeren, dat ik door de uitvoering niet betoogen
kan 't geene ik andere voorftelle. Egter onder-
werp ik my gaarne het bcfcheide Oordeel der
bedreevenen in deeze konft.

Van de Grondreegelen der Graveerkonft ia
het algemeen.

Voor eerfi: dient gezecht , dat de Teekenkundc
de grondflag deezer konfl is, en die een Plaat-
fnydcr volttrekt noodig heeft te verftaan , nadien

hy anderzints nooit eenige Tafereel en of Teq-
Jierjingen wel zal konnen Copieeren, om dat hy

G j fcyo

(
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zyn werk maar als by toeval en den taft zoude verrich-

ten. Mogelyk zoude het wel zagt gefneeden zyn,

dog zonder geeft, kennis of Konft.

De manier van Teekenen van een Plaatfnyder

zal ik onaangeroert verby gaan, nadien de zelve

met die van een Schilder geenzints verfchilt : alleen

zal ik zeggen, dat de eerftgenoemde zig een ge-

ruimen tyd moet benaarftieen- en oeffenen, om na

handen en voeten van het Antiek te teekenen, als

meede na het leeven, en de befte Tafereelen en

Teekeningen der bequaamfte Meefters. Ook moet

hy niet verzuimen de Prenten , gefneeden door Au-

guftyn Carrache en FilUmena ,
(dewelke die uiter-

lyke deelen volkomen en gemakkelyk geteekent

hebben) naarftig te befchouwen : Dit zy gezecht
s

op dat een Plaatfnyder dus een vaardige hande-

ling verkrygen mag , om aan zyn werk een goe-

de fmaak te kunnen geeven , en zig in tyd en wy-

len als 't pas geeft daar van te bedienen, inzonder-

heid wanneer hy genoodzaakt word, na een ge-

meen Schilder of ruwe en onvoltooide Teeke-

ningen te werken. Dog als een Plaatfnyder voor-

komt de Tafereelen van voornaame Meefters te

Copieeren , moet hy in 't geheel van zyn eige

manier afwyken en zig volkomentlyk na de ma-

nier van 't werk, dat hy Copieeren wil , fchikken,

en daar in de trant, waar door men de behande-

ling van den eenen ofd'anderen Meefter kan onder-

fcheiden, behouden. Ten dien einde moet hy gc-

ftadig ennaauwkeurig na de werken van Raphaël,

Carrache, Dominikyn , Pouflyn en andere teekenen.

Indien hem de geleegenheid ontbreekt dusdanige wer-

ken te Copieeren, en dat hy 'er flegts maar 't gezigt

van verkrygen kan, moet hy derzelver fchoonhee-
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heeden door een fterk denkbeeld in zyn verftand

trachten te prenten, en dit verfchil, dat in manie-
ren van omtrekken is, poogen te onderfcheiden.

Het is hoognoodig, dat een Graveur de Archi-
tectuur en 't Perfpeétief verftaa. 't Perfpectiefdoor
de degradatie * van het fterke tot het fjaauwe
brengt veel gemak toe om de Beelden en andere
lighaamen in een fchildery verbeeld, en die hy
wil navolgen, te doen wyken of voorkomen: de
Architectuur, om de Proportien wel gade te {laan

die dikwüs door de Schilders in haare Teekenin-
gen niet uitvoerig en maar fchetzenderwyze ver-
beeld word, om dat zy de moeite daar niet toe
neemen willen , en die aan het oordeel en befchei-
denheid van den Plaatfnyder overlaaten.

De manier om te Graveeren ^ en eerftelyk
hoedanig 't Koper moet 2yn.

Hier toe word gemeenlyk rood koper gebruikt

'

om dat het zagter is, en by gevolg beter na 't
Graveer-yzer luiftert. Veele bedriegen zig als zy
het zeer heer maaken om het zagt te doen wor-
den } in tegendeel vind ik , dat men het liever wat
hard moet gebruiken , als het maar niet wreet is

:

ten dien einde moet men den bereider belaften het
wat koel te fmeeden j dog voornamentlyk dat het
glad en zuiver, zonder kuilen zy, en over al even
dik.

Aleer men 'er iets op zal Teekenen, al lyktde
Plaat wel gepolyft , moet men , hoe gepolyft de
Plaat ook fchynen mag, een bruineer ftift neemen
en daar meede 'er fterk over ftryken, om af tê

nee-
* (Degradatie.) Hier van is een uitlegging in de Ver-

handeling van de Schilderkonfl: in Minatuur op het woord
Gradatie, pag. i6S 0
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neemen al wat 'er van dc ftecn en kooien op gc~

bleevcn mag zyn, 't geen gemeenlyk de grond van

't Graveerfel doof maakt. Belangende het graveer-

yzer : alle Plaatfnyders weeten , dat men 't befte

en zuiverfte Engelfch ftaal moet verkiezen. Des-

zelfs deugd beftaat,dat 'er geen yzer onder ver-

mengd zy : het moet fyn en bruin van Coleur we-

zen; dog men dient te weeten dat de Smit, die

het Graveeryzer maakt, het temperen volkomen in

de grond verfta.

Aangaande de forme of gedaante van t Graveer-

yzer, is 't onnodig lpreeken , nadien een ieder die na

zyn zin verkiert; d'eene willen die ruidswyze en

andere dezelve geheel vierkant hebben_; men vind

'er die ze zeer dun flypen, andere dik en kort.

Myns bedunkens is 't goed altyd een Graveer-

yzer van een reedelyke lengte te gebruiken, wel-

kers fatzoen tunchen ruidswyze en vierkant zy,

aan het end redelyk dun, dog het dunne einde niet

te lang, om te beeter na vereifch van 't werk tee-

ffen te houden ; want zo het te dun en te lang ge-

fleepen is buigt het, en kan ligt breeken, ten zy

op klein werk.

Een Plaatfnyder moet bezorgen, dat de buik van

zyn Graveeryzer zeer plat gefleepen zy, volkomen

wel fnyd, en na de onderkant wat ligt, om te

eemakkelyker 't kooper te verhaten; ook moet hy

bedagt zyn nooit met een yzer te fnyden, welkers

punt ftomp is, want dan zou zyn werk nooit zui-

ver, maar gebrabbeld zyn.
.

Daar zyn 'er die een gemakkelyke en lugtige

manier van Graveeren hebben, andere zwaermoe-

diff. Ook vind men die zig aan ruidswyze en andere

friar aan geheel vierkant Arceeringen gewennen.

Die gemakkelyke manieren van fnyden, waar
* van
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van ik fpreeken wil, zyn gelyk die van Goltzius

Muller, Lukas Kilian, en eenige andere, welke irï

veele dingen quanswys door 'c draayen haarer ftree-

ken hebben willen toonen, dat zy meefter van

haar Graveeryzer waaren , zonder agt te geeven op
de zuiverheid der omtrekken en uitwerking van
den dag en fchaduwen, die in de nagevolgde Teeke-
ningen en Tafereelen gevonden word.

Een zwaarmoedige manier vind ik te zyn, wan-
neer menigvuldige en zelfs overtollige trekken en
{tippen zonder goede fchikking door malkander loö-

pen en meer na Teekening als Graveerwerk gelyken.

Men moet de Arceeringen niet te veel over malkan-

der kruisfen, als langwerpige ruiten, voornament-
lyk in het Vleefch, om dat zulks fcherpe hoeken
maakt , dewelke zig als een traliewerk vertoonen

,

het geen onaangenaam en aanftootelyk voor 't ge-
zigt voorkomt.

De Arcceringen moeten niet Zeer langwerpig vier-

kant zyn ,dan in zommige Wolken , in Stormen , om
de baaren der Zee te verbeelden en op den huid van
hairige Gediertens ; ook voegt het zeer wel aan dc
blaaderen der Boomen.
De manier tuffchen vierkant en ruidswyzc,

koomt my dienftiger voor en fraayer aan *t gezigt;

ook is deeze wyze de ongemakkelykfte, om dat

men ligter de ongelykheid der trekken kan ontdek-
ken j en wanneer ik zeg de middelmaat te houden,
verfta ik niet geheel vierkant, want zulks is te fteen*

agtig.

Van de leyd'mg der Arceeringen.

Eerftelyk, moet men de Actiën der Beelden en
van alle derzelver partyen met haare rondigheid wei
befchouwenjagt geevende,hoe die ons gezigt naa-

deren
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deren of 'er van afwyken, en 't Graveeryzer be-

ftieren volgens de hoogtens of holligheeden der

Muskelen of Rimpelen , de ftreeken of Arccerin-

gen in de dagligten verWyderen , en in de fchadu-

wen digter by malkander brengen', als meedeop de

uiterftens der omtrekken ; tot zo verre de ftreeken

met 't Graveeryzer gebragt worden de hand ligten,

zodanig dat de omtrekken duidelyk ftaan, zonder

cgter Ityf of fcherp te weezen. Hier in was

RoufTelet zeer handig en bedreeven. Hoewel men
met de Arceeringen by de Muskels moet ophouden,

*t zy uit noodzaakelykheid , of om die te maaken

en derzelver uitwerking des te ligter te verbeelden

,

nogtans moet'ereeniger wyze een verknogtheid met

den een en den ander zyn , en de eerfte Graveer-

ftreek dient dikwils door zyn wederkeering om de

tweede fnee te maaken j dat geeft een lofhgheid,

en 't geen dus gefneeden word is des te fraayer, om
dat het fchynt met veel gemakkelykheid gedaan te

zyn.
Men moet de Arceeringen egter zeer natüurlyk

laaten vloeyen, en miffèlyke draayingen, daar meer

( Caprice) eigenzinnigheid in is dan welgegronde ree-

den ,
agterlaaten ; maar ter zeiver tyd ook toe-

zien, dat men niet en vervalt tot dien trant van

Zommige leerlingen , die wanneer zy glad wil-

len Graveeren, regte ftreeken maaken, die bot

ituiten, om dat het haar gemakkelyker valt, dan

die na 't beloop der rondigheid en holligheeden der

Muskels te draayen , daar zy geen genoegzaame

kennis van hebben, om dat zy de Teekening niet

yerftaan.

Van
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Van het Hair en den Baard.

Daar aan moet men beginnen met den omtrek der
voornaamfte hoogzels

, vervolgens de voornaamfte
fchaduwen fchetzen , en groote dagligten laaten •

want als men'c Werk wil op maaken kan men't zo
men wil, tot aan het uiteinde overdekken, Deeze
manier van fchetzen moetloszyn,datisgemakkelyk
en met weinige ftreeken , en deeze moeten zelfs on-
gelykzyn

, om plaats engeleegenheid in hetopmaaken
te hebben, van op de ledige plaatzen eenige fyner
Arceeringen te maaken. Deeze manier van behan-
deling vind ik niet zeer hard , want wanneer de
hairen als geteld zyn , ftaat dat te ftyf, men moe£
ze in eene fneede uitwerken, zo veel het doenlyk
is, voornaamentlyk in Beelden, dieniet zeergroot
zyn

; weshalven men geen zwaarigheid maaken
moet, zo diep in te fnyden ,tot dat het de vereifchte
kragt bekomen heeft, en by aldien men ten tweede
maal eenige ftreeken naar de kant der fchaduwen
wilde laaten vloeyen, om die met elkander te men-
gen en meer vereeniging met het Vleefch te geg-
ven, moeten gemelde ftreeken zeer fyn zyn.

Van het Beeldhouw-Werk.

Wanneer men het Beeldhouw-Werk wil verbeel-
den

, moet men 't ftuk niet heeldonker maken ,om dat
die werken gemeenlyk van Marmer of Steen ge-
maakt zynde, en de Coleur van alle kanten weer-
omkaaft, het zulke donkere fchaduwen niet voort-
brengt gelyk andere dingen. Ook moet men geen
oogappels in de oogcn der Beelden maken, gelyk in
die van \ Schilderwerk, nog het hair of den baard

go
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eelyk na het leeven , waar in het hair of de lek-

ken los en fweevende vertoonen, vermits dat tegens

de weezentlykheid ftryden zou , om dat hei inde

Beeldhouwery niet doenlyk is.

Van de Stoffen.

Het Linnen moet dunner en digter dan andere

Stoffen gefneeden worden j het kan met eene en-

kele arceenng gegraveerd worden ; indien men 'er

twee op legt , moet het maar op eenige kleine plaat>

fen eefchieden, en dat in de fchaduwen , om een

eenieheid te geeven en te beletten, dat 'er

oeen hardheid veroorzaakt word, wanneer die

tegen over kleedingen komen of andere donkere

Lighaamen , met verfcheide arceeringen overdekt.

Als het wit laken is, moet het in de breete gefneden

worden , na mate de Stof grof of fyn is
: dog maar

met twee arceeringen ; hier op zal men een tegen-

werping konnen maaken en zeggen, dat 'er Linnens

gevonden Worden , waar op drie arceeringen leg-

gen • do<* ik antwoorde , dat die zulks doen ,

het werk fchielyk zoeken af te hebben - dat by at-

dien men onderfcheid in de Stoffen kan maaken,

zulks het Werk frayer doet worden j dog dit ver*

eifcht veel meer arbeid en langer tyd.

Men moet opmerken, dat in alle geval en, wan,

neer men Arceeringen dwars over malkanderen

moet leggen, de tweede fyner moet zyn dan de eer-

fte, en de derde fyner dan de tweede: hierdoor word

het werk zagter.

De Glanjfige Stoffen moeten regter als andere ge-

graveerd worden, om dat gelyk die gemeenlyk van

Zyde zyn , dezelve gebrooke en platte vouwen

maaken, voornaamcntlyk zo het Satyn is, t welk
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ftyf is door de daar in zynde Gom ; deeze Stoffen
met een of twee Arceeringen verbeeld zynde , na
mate zy donker of ligt zyn, moet men tuffchen de
Arceeringen andere ftreeken maaken,dïe fyner zyn.

Nopens het Fluweel en Tryp.

Dit word op dezelve wyze behandelt met arceer-
trekken tuflchen beide ; met dit onderfcheid, datdc
eerfte arceeringen veel grover en gevoeder moeten
zyn, dan van de andere Stoffen, en de tweede arcee-
ringen fyner, maar ontrent gevoed gelyk de eerfte.

Alle Metaak <of fmeedige Bergfloffen, alsGoudc
of Kopere Vafen, of een Wapen van glad gepolyft
ftaal, worden meede op dezelve vvyzen behandelt

,

en 't geen de glans voortbrengt, dat is, de teegenftel-

ling van de fchaduwe aan de ligten.

Van 't Architettüur-Werh

De Perfpeétief-of Doorzigtkunde leert ons, dat
de Arceeringen, welke de wykende voorwerpen
verbeelden ,

zig na het oogpunt ftrekken.

Wanneer 'er geheeleColommen zyn, diende men
dezelve zo veel doenlyk is op een perpendiculaire
wyze te verbeelden, om dat men die volgens haare
rondigheid over dwars Arceerende, de ftreeken

,

welke digt by het Cappiteel zyn, tegenover de
geene, die by de bazis leggen, geftelt zynde, aan
het gezigt geen behaaglyk voorwerp maaken , ten
zy men onderftelt, dat onder hun een zeer groote
tuffchenwytte is, waar door zig de Voorwerpen
byna parakl vertoonen.

Van de Landfchappen*

Die de behandeling van fterkwater hebben, kon-
H nen
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den daar mcede de omtrekken maaken , en byzon-

der van de blaaderen der boomen : dit gaat wat

fpoediger voort , en het is 'er niet te erger om , als

men maar de befcheidenheid gebruikt om het werk

niet te hart te maaken , en dat wanneer het met het

Graveeryzer opgemaakt word, men niet kan mer-

ken dat't met fterk water gedaan is, vermits 't

werk anderzints zo zagt niet zyn zoude.

Om daar wel meede om te gaan , meene ik , dat

men zig rigten moet naar den trant van Juguftino

Carratz, die daar in by uitneemendheid bedreeven

was. Dog in zommige geleegenheden kan het

uitvoeriger uitgehaald worden. Villamena en Jan

Sadeler hebben deeze manier ook zeer wel behan-

delt; insgelyks Kornelis Kort, die (lukken van Ti-

tiam' gefneeden heeft, welke zeer fraay zyn en tot

voorbeeld en leiding ftrekken konnen.

Van de Jrceeringen.

De Arceerftreeken moeten dikwylen van elkan-

der gefcheidert , en tuflehen beide een kleine ope-

ning pelaten worden , tot dingen dewelke llyl zyn

:

de tweede Arceeringen regt ruitswyze en hier en

daar met eenigc langwerpige punten, by aldien

hetrotzen zyn, moeten die vierkanter cn gladder

gefneeden worden, om dat fteen gemeenlyk glad-

der is»

De' afgelcegene voorwerpen naar den gezigt-

einder, moeten zagt en ligt gehouden worden, al

fchynen dezelve donker te zyn,gelyk het zou kon-

nen voorkomen van eenige (chaduwen , vooronder-

fteld van Wolken * doordien die fchaduwen en

lichten , hoe fterk die zig vertoonen.egtcr altyd flaauw

zyn, in vcrgclyking van die geene, welke op de
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Beelden ofandere voorwerpen leggen , die op de voor-

grond van een Tafereel zyn , en dat wel om den af-

ftand en de lucht , die 9
er tuflchen beide de voorwer»

pen in koomt.

Van de Wateren.

Alle de Wateren zyn of ftil of beweegende , 't

zy door de Golven, gelyk van de Zeen, Rivieren,

of Watervallen.

Wat belangd de ftil le Wateren , die zal men met
rcgte Paralelle ftreeken verbeelden en tuflchen bei-

de fyner invoegen, zelfs eenige plaatlen overftappen-

de,om daar door de flikkering van 't Water te ver-

beelden 5 ook door dezelve ftreeken fterker of flaau-

wer, na dat de dingen zulx vereifchen, en zelfs

door eenige perpendiculaire Arceeringen, dc ge*

daantcder weeromkaatzende voorwerpen verbeel-

den , als meede die geene welke voorwaarts op het
Water, of op de kant van het zelve zyn, welke
voorwerpen fterker of flaauwer verbeeld moeten
worden , na dat zy op de voorgrond van het Ta-
fercel komen.

Indien het Boomen zyn, moeten die dooreen
omtrek verbeeld worden ,

byzonderlyk wanneer
het Water helder en op de voorgrond van het
Tafereel is, om dat deszclfs verbeelding zig zo dui-
delyk als de zaak ze)fs vertoond.

^ In de beweegende Wateren hoedanig zyn d$
Golven der Zee, moeten de eerfte Arceeringen de
op en neerryzing der Baaren volgen, en de tcegen-
geftelde Arceeringen langwerpig ruitsgewyze zyn;
en tenlaatften,inde Waateren,die met fnelheidvan
boven een rots nederftorten , moeten die na 't vallen
des Waters leggen, 'er tuflchen beiden fyner Ar-

H i ceeringen
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cecringen maakende , en de flikkeringen moeten on-

trent die plaatfen, daar 't ligt lynregt neder valt,

zeer leevendig zyn, voor al zo het op de voor-

grond is.

Van de Wolken.

Als die dik en dryvende zyn , is het dienftig

het Graveeryzer heen en weder te draayen en wen-
den, volgens hunne gedaante en beweeging. In-

dien dezelve fchaduwen veroorzaaken , waar door

men genoodzaakt word 'er twee Arceeringen op
te leggen , moeten die langwerpiger dan de Figuu-

ren weezen ; dit maakt een foort van doorfchynent-

heid, dewelke aan deeze Lighaamen, die maar dam-
pen zyn ,

eigen is , maar de tweede Arceeringen

moeten flaauwer dan de eerfte leggen.

De Wolken, die allengskens in de lugt verdwy-

nen, moeten met Arceeringen die Parallel aan den
gezichteinder zyn , gefnecden worden , wat op en

'neergaande ,
gelykvormig met de dikte, die 'er zig

in vertoond. Indien 'er tweede Arceeringen op
voegen moeten dezelve meer fpitsals vierkant zyn,

en als men op de uiteindens koomt, moet men zyn

hand zodanig ligten, dat 'er geen omtrek gezien kan

worden.

De Lucht, als die gelyk en plat is, moet door

parallelle ftreeken verbeeld worden, maarregt door

zonder draayingen.

Om de Gelijkvormigheid cn overeenkom/I

in zyn Werk te houden.

Men moet groote Partyen fchetzen alvoorens die
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geheel te voltoóyen

} by voorbeeld een , twee ofdvie
Beelden

, zo het een Hiftorie is, en de Beelden' ih
groepen zyn,-cn die fchets moet zo duïdelyk onti
worpen worden, dat alles kenbaar zy, behalven de
kragt die 'er aan ontbreekt, en zulks op zodanie
een wyze,als of men 't Werk indiervoegen wilde
laten; vermits, wanneer men in het opmaaken de
Teekening 'er in brengen wil , men zig dikwils
bedrogen vind, en zelfs kan het bywylen niet ver-
holpen worden dan met uitwifl'chen, 't geen veele
niet doen willen, uit vreeze van de netheid van haare
itreeken

, waar aan zy alle moeiten te koften gelegt
hebben ,te bederven , denkende , dat al de kon ft van
een Pkatfnyder daar in beftaat ; en daar door ziet
men verleheide Prenten, welkers plaaten, wel net
gefneeden zyn, dog zonder een konftigc Teeke-
ning. Indien iemand mogt zeggen, dat het dan on-
nodig is wel te Graveeren, antwoord ik, dat men
zo veel het mögelyk is, de fraaye en nette behan-
deling van het Graveeryzer by een correfte en be-
ftipte en naauwkeurige Teekening moet voeden 1

dog echter het Werk met de keurige ftrcckeS en
byvoegzels niet zodanig maaken, dat het daar door
dikwils zwart, laf en leevenlöos word. Mynmee-
mng is ook niet, dat men zyn Werk graanw maa-
ke, m tegendeel houde ik het daar meede, dat het
Werkkragtigzy, want de kragt van ccn Prent
beitaat niet m zwart re weezen, maar wei in de ver-
deeling cn vermindering van de lichten na het don-
kere, die men meer of min fterk moet maaken na
maten zy digt of afgeleegen aan 'É gezicht zyn.

'

' Kl
Jm berken vereifchen eer fyn dan grof ge-

ineeden te worden en met een Graveeryzer *h
geen cemgzints langwerpig geileepen zy. De Ar-
ceeringen moeten niet al te ichraal en mager wee^

3 zen,
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zen, al zynde Figuuren klein. Zo 't werk mogt

vereifchen zeer uitvoerig te wezen ,moet het daarom

niet te gepynigt zyn, maar in teegendeel konftig

behandelt worden , en op zodanige wyze , dat her.

voorkoomt als ofhet fpoedig en zonder moeite ge-

maakt was , hoewel daar veel wérk en tyd toe he-

fteed is.

Door Groote Werken verfta ik, wanneer de Beel-

den kragtig zyn, als dan moeten zy wat breed

gefneeden worden en de Arceeringen vaft en wei

gevoed zyn, daarby groots en uitgeftrekt, zo veel

het doenlyk is, dat is te zeggen, dat zy Hechts

moeten ophouden ter plaatfen der muskels ,
rimpels

of vouwen, daar zulx volftrekt noodig is; ook

moet men zo wel als in kleine werken , de dingen

zodanig tragten te behandelen, dat ze fchynen, als of

het werk met weinig moeiten gemaakt is, gelyk

ik hier vooren gezecht hebbe.

Nooit moet men zig op de lichten te veel werks

geeven, maar dezelver luchtig overftryken, en met

weinige Arceeringen.
• •

Indien het Teekeningen van eigen uitvinding

zyn , moeten zy met groote ligten en groote Scha-

duwen gefneden worden, omdat in zulke teeke-

ningen (hoe uitvoerig die ookmogten weezen) nooit

zo veele byvoegfels zyn , dan in gefchilderde Ta-

fereelen, die ook meer oplettenheid en werks

vereifchen , uit hoofde der Coleuren. Mogelyk

zal men zeggen, dat men die Coleuren niet na

maken kan, om dat 't graveeren flegts wit en

zwart is; daar op zal ik antwoorden , dat wanneer

ik zeg van de Coleuren na te maaken, ik als dan

niet vermeenen , het groen van 't blaauw te onder-

fcheiden, het geel van 't rood, en zo voorts van

<te andere Coleuren., maar myn meening is de

ftoffen
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ftoffen van elkander te onderfcheiden gelyk Fofler-

man, Bolpweert en eenige andere m 't graveeren van

Rubens Werken gedaan hebben j en het is zeeker

,

dat de Werken, welke op de voorfz. manier behandelt

zyn, veel fraayer zullen weezen en fraayer uitwer-

king doen : dierhalven moet een Plaatfnyder veel

kennis en oordeel hebben; want dikwylen ge-

beurd het , dat d'eene lichte Colcur op de andere valt,

die haar uitwerking niet doen dan door haar

onderfcheid.

Ook moet men in agt neemen , om de voornaam-

ile lichten niet te verduifteren door de Coleuren al

te veel te- willen volgen , voor al aan dc voorfte

Figuuren j want daar door zouden zy zo wel niet

voorkomen, en dus recht teegen de meening van
den Schilder ftryden.

Etzen , of met fterk- water fnyden , is thans zo-

danig in zwang en die manier tot zulken hoo-
en top gebragt als zy ooit gewceft is: de uitdruk-

ing der Hartstogten en de fraaye behandeling

van't donker- licht, ziet men 'er in vereenigt, wan-
neer het uit een Plaatfnyders hand komt, wiens
geeft en bequaamheid alles natuurlyk en na zyn
eigenfchap weet te verbeelden.

Etzen kan zonder 't behulp van het Graveer-
yzer de vereifchte volkomenheid niet bekomen, en
dit ziet men niet in de werken der Aloude Meo
fters, vermits zy de behendige en cierlyke konft-

grepen , die aan het Schilderen en Plaatfnyden eigen
zyn, zo wel niet verftonden.

Ik zal hier nu eenige Catalogen laaten volgen,
en om een goede fchikking te houden alvoorens

melding maaken van deGottiiche Prentwerken, hoe-

danig de ftukken van d'Aloude Meefters genoemd
wordsn j en om in het algemeen al \ geene betrek-

H 4 king
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king tot deeze konft heeft aan te wyzen, zult gy
hier by twee Plaaten vinden, waar op verfcheide

van hunne merken gefneeden zyn, met CyfFers

tot de uitlegging , die ik hier na daar van geeven

zal. Egter word ik genoopt , alvorens nog
een klein vertoog te doen, en dat om twee ree-

denen : d'eerfte is , om de leergierigheid van zom-
mige, die den grond der zaaken willen kennen, tc

voldoen, en met een om de agting, welke ik die

oude Konftenaaren toedraag , die in haar tyd

voor de bedreevenfte bekent ftonden , 't zy

om dat ze als uitvinders van de konft aangezien

wierden , of om dat zy in haar trant toen geen

weerga hadden ; de tweede is, om reeden te geven,

waarom ik op de twee Plaaten, die ik hier geef,

verkiezing gemaakt heb van cara&ers of mer-

ken zonder Figuuren, en die geene daar Figuu-

ren op zyn
,
agter gelaten heb

,
gelyk als 't merk

met een Mercurius Roede, een Muyzeval enz. Ik

zal dan zeggen, dat alle deeze Meefters zig ken-

baar genoeg gemaakt hebben , d'eene door een

Vogel, dooreen Palmboom, dooreen Riet, door

een Spil ; andere door een Kandelaar > een Kaars

,

een Bloempot, gebrooken balken, twee Polfter-

flokken over malkander gekruift , een geknoopt

touw; andere wierden genoemt de Meefter met

de Mercurius Roede, de Spiegel, den naam Jefus;

wederom een andere met de gewerkte paletten,

en een derde boven op, daar de plaats van een dob-

belfteen op afgeteekent is; dan is 'er een met een

doorgefneeden trek op een boek met het fchild

van Saxen; 'er is 'er eene met I S, dat door

een H. geflingert is, gints is 'er eenen met een

Draak, een ander neemt een Muyzeval tot zyn

merk, andere een Zwaard , een Bloem van JSÏenu-



Beeldhouw- en Graveerkunde. 1^1
phar , of zee-Rops, een Waereld, een Wa-
gen, een Voetangel, twee Palmtakken, een Kreeft,
een Sprinkhaan , een. Pilaar met loofwerk. Ande-
re een Pook in een Scheede: een ander gebruikt
een Snoer aan een L en een P vaft gemaakt,- een
zet een Kruis op een T, andere op een Anker,
een Ring, een Spinnekop, een Hart onder eenH

i de Meefter met de Ster heeft maar agt Stuk-
ken gemaakt, een ander heeft twee VV, die tuf-
fchen L. M. en I. N. op een Vyzel ftaan, een an-
der een op een Paflèr, een ander een brandende
Kaars, een ander een S. door een M. gevlochten
een driehoek met een trek op een Scheepel • een
ander neemt een P. met een R , een ander eén
Vaas tuflehen twee takken , een ander heeft een
Lancic, d'eene een Riem, den ander een Lam-
pet, een ander een Sehee van een mes tuflehen een
L. en een K, weederom een ander een Schip
met een Cara&er gemerkt, eenen heeft tot merk
Natalis Datus of Na. Dat. , en dat is ook de Mee-
fter met de- Rotteval. Een ander zet Vultis mi-
hidare, eindelyk andere hebben een fpaans Hont-
je, een S.chietfppel, een leggend Kruis, Patrys
een Staaf, een Kram, een Nap , een Tana, een
Haak , een Vork.

Alle die Meefters hebben zig meer door haare
Merken bekend gemaakt dan by haarenaamen • zulks
hebben gedaan Jlbert, Durer, Lucas van Leyden
Holbeen, Mdegraaf, George Pens

, Brifanck , His-
bms, Cbriftoffel Ambergcr, Cornelis Matfys> Els-™m"> Mafhuzen , Hans Burgermyer

, Lucas
KeJfel,Hifpanjen, Pean> Defchom, CriereL Mar-
tyn Tudefio, JooftCunen, Debon, Andrta de Man-
tua Adam de Mantua, Lucas Met, Craen, Sebon
de Colmar, ffraelvan Nek, Been, Firgilms^ Solis

,
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van Nurcmberg , Mwtyn Zink , Mattheus Grom ,

Sebaldus van Bobemcn , Antony de Vuormane ,

Graef van Bak en Kokzon, Grcbber, Gamperlyny

Mmtegne, en Campagnole^ Gueervêrden , Jan Ken-

talaer, Ezinhof Crau % Broshanter , de Hopfers ,

Pinkje , Étienne de Lone, Vader en Zoon, en ver-

fcheide anderen.

Ooi dan haare Merken te doen kennen, zal hier

de uitlegging volgen , betrekkeiyk op de Cyffers

ftaande op de twee platen.

Namentlykde eerfte is het merk van Hans Schau*

fiig. Hy heeft het Lyden Chrifti op vier-en-twin-

tig Plaaten gefneeden : het laatfte is de zending des

H. Geeft.

Het tweede merk is van Stoltzius , deeze is zeer

Gottifch.

Het derde is 't merk van zeekere Arabifche His-

toriën, tengetalle van 68 ftuks, met veifcheidene

Jaartallen.

Het vierde is van Noeï Garnier. Hy heeft ver-

fcheiieneftukken Grotefco gefneeden, Ornamenten ,

Figuurenen Beelden, agt en veertig ftukken met

een Beeld ten voeten uit, eenige konften of Am-

bagten verbeeldende ; daar is een ander , die een

A voor merk gezet heeft, en eenige ftukken van

het Lyden Chnfti gefneeden dooreen, die een V
voor 't merk gezet heeft.

(

Het vyfde is van ümlnico Campanjola. Hy
heeft twee ftukjes in het rond gefneeden ,

gemerkt

ici8. Van hem is ook een ftuk in 't groot, eige-

ner uitvinding, mamentlyk de Kruisdraging , de-

welke Dominico Fontma gefneeden heeft. Ook is

'er een Julio Campanjo'a Attenareus geweeft , die een

ftukje van Gmiaiedes, daar een Landfchap in is

,

gegraveerd heeft. ^
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Het zefde is het merk van M. Ie Blond van Am-
fterdam , tot Damafquinure , Ornamenten en Wa-
penen , in 't Jaar 1626 gemaakt.

Het zevende is van Renatus Boivin , van wien

verfcheide {tukken Antiek Loofwerk te zien zyn.

Het agtfte van Jean Maric de Brejfe ,een Carme-

litcr Monnik. In 't Jaar 1 f02 heeft hy een Maria

Beeld, die in de Wolken zit, in 't rond gemaakt,

onder aan zyn 'er drie Heiligen der Carmeliter in-

ftelling, bcneevens den H. Joannes den Dooper,
en den H. Jerpnimus ; dit is een groot ftuk in de

hoogte: hy heeft ook verfcheide ftigtelyke ftukken

gemaakt, die hy met 1558 gemerkt heeft. Jean
jintoinede Brejft zyn Broeder, heeft ook veelder-

leye ftukken gemaakt , onder andere de Geeffeling

Chrifti , waar in een zoort van een Tempel koomt
met Boogen en Perfpe&iven. Zyn merk is J O.
A N. B X.
Het negende is van Micarino. Hy heeft verfchei-

de Gottifche ftukken gemaakt.

Het tiende is van Mattheus ZageL Hy heeft ver-

fcheide ftukken gemaakt, als Ornamenten , Grotes-

co, over langs. Hy leefde in 't Jaar 15-00.

Het elfde is van C Reverdinas. Van hem zyn
'er verfcheide ftukken, waar onder eenige zeer ligt-

vaardig : ook heeft hy Kinderfpellen gemaakt,
lange en fmallc friezen , en andere vierkantiger

;

meede een ftukje van een Chimift, daar 't vuur in

*t midden is: hy heeft ook den brandende Braam-
bofch gemaakt.

Het tv/aalfde is van Dirk van der Staren. Hy
heeft met het Jaar 15*23 en de volgende Jaaren ge-

merkt,en ook de maanden gefteld ; hy heeft een Zond-
vloed gemaakt, die zeer fraay is; van hem zyn ook
verfcheide geeftelyke ftukken , onder andere de H.

Maagd
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Maagd zittende, en St.Bernardus aan haare voeten

:

ook Boogen , Gebouwen , waar by eèn ruim land-

gezigt. Dit ftuk is geteckent if.14. 3. Oófcöber.

Het dertiende van Hieronimus Moretus. Hy
heeft eenige gevegten en andere ftukken gemaakt,
onder andere de Veryfenis. Op het Graf is Chn-
ftus ten Voeten uit, laager zyn vier Soldaaten , waar
van eenen wakker word.

Het veertiende is van Antony de Fuormace^ een
Schilder van Keulen: hy leefde in het Jaar i<$2.y.

Hy heeft verfcheiden ftukken gegraveerd
, op dif-

ferente onderwerpen , onder anderen de Twaalf
Apoftelen in zes Stukken, ten voeten uit. Daari
zyn verfcheide andere ftukken van diergelyke

grootte. '

Het vyftiende is van Vuaar van Oojfanen\ hy
heeft 1 verfcheide ftukken gemaakt , waar onder -

twaalf groote ronde , hebbende tot voorwerp het

Lyden Chrifti met Hiftorien, en onder aan Sym-
bolifche voorwerpen ; het Leeven Chrifti in

zeftig ftuks, van dezelve grootte
;
agtien andere

ftukken , verbeeldende Menichen te paard rydende

,

en een ander groot ftuk in 't breed
^ zynde Men-

fchen die te voet gaen.

Het zeftiende is van Philippus Adler Paticina
, hy

heeft in 't Jaar 15-18 een St. Chriftoffels Jteeld

gemaakt, het Kind Jefus draagende.

Het zeventiende is 't merk van Cornelis Sichem i

hy heeft verfcheide ftukken van het Oude Telta-

ment gemaakt, ten getaale van 108 de grootte als

de Metamorphofis van Tempefta.

Het agtiende is't merk van eenige kleine Gro-
ttfco Beeldtjes en andere ftukken van regelma-

tig Figuurwerk.

Het negentiende van Firgilius Sollis ,
hy heeft

ver-
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verfcheide voorwerpen gefneedcn en onder andere
in het Jaar 15-41 kleine Friezen van Jagten gemaakt.
Anno 15-41 heeft hy ook by zyn merk een V, aan
d'een kant en S. aan d'ander gezet. Hy heeft in
't Koper en in Hout gefneeden; hy zweemt wat
na Hinsbins > hy heeft ook veele Vafen en andereOr-
namenten gegraveert, als meede de Bruiloft vanPfy-
chée, drieënvyftig ftukken des Nieuwen Verbonds,
een groot voorwerp op Pomona,een groot Feeft o£
Gaftmaal , voor aan ftaat een Koelvat vol Grot-
werk, en een kleine op zyn Vlaarafch: hy heeft
verfcheide Portretten in Friefen gemaakt, een mee-
nigte kleine Jagten in Friefen, in het Jaar 15-41. 't

zelve Jaar verfcheide Friefen , waar in Hiftorien
en Gevegten. Vorders heeft hy zeventig ftuks
in Hout gefneeden, de Tytelplaat daar in begree-
pen, behelzende Ovidius Herfcheppingen.
Het twintigfte van A. D. Bruyn. In 't Jaar

15-60. heeft hy zes Romeinfe Keizers in 't klein
gefneeden. Als ook een mans en vrouwe Portret
in twee Ovalen, naaft elkander, en twee of drie an-
dere ftukken met twee Ovalen, welkers eene IC79
gemerkt is.

Het een en twintigfte is van Lamlrecht Hopfer

:

deezen heeft van alles gegraveerd en verfcheide
diverfe foorten van Ornementen tot Grotcfco dienen-
de gemaakt. Ook heeft hy tot merk genomen L.
H. met een Bloempot tuflehen de beide Letters-
hy heeft een Paulus Bekeering gefneeden , als mee-
de zeventien ftukken van 't Lyden Chrifti van mid-
delmaatige grootte.

Jeronimus Hopfer heeft meede I. H. gemerkt en
ook van alles gefneeden, onder andere een Vaas-
werk, waarop zyn Naam geheel uit gefchreeven
ftaat. Ook heeft hy een Jeronimus gemaakt, de-

welke
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welke in eenkamerjfchryft, en een Leeuw vooraan;

nog heeft hy verfcheide Portretten van Paufèn ge-

fnceden.

David Hopfer heeft infgelyks D. H. gemerkt

cn Crucifixen gemaakt, waar by verfcheide hoof-

den van Engeltjes. Hy heeft ook eenige Geveg-

ten in Grotefco gemaakt. De drie voornoemde

Hopfers waaren gebroeders, Duitfchers van ge-

boorte, hunne werken zyn regt Gottifch.

Het twee en twintigfte , dit zyn de differente

merken van Jdriaan Collaart^ dewelke op deeze

vierderhande manieren gemerkt heeft ;
hy heeft op

verfcheide onderwerpen van het Oude Teftament

gemerkt, als meede in Ornamenten met Figuuren

,

in Grotefco, ook zes andere kleine (tukjes verbeel-

dende de Dood , die verfcheide Menfchen weg

fleept.
.

Het drie en twintigfte van Cwmtr , die verfchei-

de Boere ftukjes gemaakt heeft , waar van dertien met

twee verminkte Beeldjes ; ook is 'er een kleine Cha-

ritas van hem met drie Kinderen , waar van twee

wandelen.

Het vier en twintigfte is het merk van eenige

Cieraaden; onder andere is 'er een ftuk waar in Mol-

len komen.

Het vyf en twintigfte van dit merk zyn *er ver-

fcheide Figuuren in een Mis, en Gottifche Cie-

raaden en andere Voorgeevels yanCapellen.

Het zes en twintigfte, dit is 't merk van Luoz

van Cranogio, of Lucas van Craen, Schilder des

Hertogs van Saxen 5 hy heeft verfcheide Hukken

gefneeden. Zyn merk is L. en een C. en onder

aan 1 yoy , met een gevleugelde Draak daar by. In

'verfcheide andere zyn twee Gottifche Schilden
;
hy

heeft ook gemerkt op die manier als het Carafter,
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dat onder op dc eerfte plaat ftaat met No. 3f ge-

merkt, ook komt 'er een S. in, als meede zom-
tyds L. V. C. Hy heeft op veertien groote Plaa-

ten 'tLyden Chrifti gefneeden, en ook in 't klein.

Hy heeft Adam en Eva in bet aardfch Paradys ge-

graveerd ,
op de houte Plaaten ftaat 1 ƒ09. 't Zelve

Jaar heeft hy verfcheide groote ftukken, Steek-

ipel en Tornoyen verbeeldende, gegraveerd.

Het zeven en twintigfte is 't merk van eenige

Gottifche, ftukken, Architectuur en Ornamen-
ten.

Het agt en twintigfte is 't merk van NicoUas ie

Bruyn
;
hy heeft ook verfcheide ftukken gemaakt,

gemerkt met een N. en een B. aan malkander en
een kleine D. dwars door de N.
Het negen en twintigfte is 't merk van Cooren-

hert 9 tot onderwerp als Turkfe Romans of Hifto-

rien hebbende , ook heeft hy verfcheide ftukken
van Heemskerken gefneeden.

Het dertigfte is dat van Jlbert Durer.

Het een en dertigfte van Hisbens, dewelke ver-

fchillende onderwerpen en Portretten gegraveerd
heeft.

Het twee en dertigfte is van Hendrik Aldtgraef

PTeftpbalus ; van deeze heeft men ftukken als hier

boven gemeld.

Het drie en dertigfte is 't merk van Hans Bre-
zank ; deeze heeft Gefchiedeniflèn van het Nieuwe
Verbond gefneeden. In 't Jaar 1619 heeft hy een
Chriftus Beeld als meedc die der twaalf Apoftelen,

en van den H. Paulus gemaakt.

Het vier en dertigfte is van Lukas van Leyden.
Het vyf en dertigfte is van Hans Baldung of BaU

dmn\ dewelke een ftuk 15-54 gemerkt, gefneeden
heeft, waar in verfcheide Paarden in een Bofch.

Jan
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Jan of flans Btoshamer heeft in 't Jaar 15-40 dit

merk ook aangenoomen en een klein rond ftukje

gemaakt , verbeeldende Marcus Curtius , die in

den afgronds Kolk fpringt, in *t jaar ij^B. Van zyn
hand zyn ook verfcheide ftukken , onder andere

een Beeld van Laocoon, en een van den Koning
Salomon,de afgoden aanbiddende , welk laatfte hy in

't Jaar 1545 gefneeden heeft.

Het zes en dertigfte is van Jooft Amon.

Het zeeven en dertigfte is 't merk van Gornslius

HeviJJen.

Het agt en dertigfte van Martyn Schoon , welke

zommige meenen de Meefter van Albert Durer ge-

weeft te zyn. Hy heeft geen Jaartal gezet: door

hem zyn twaalf ftukken van het Lyden Chrifti ge-

fneeden. Verders heeft hy van allés gemaakt, en

zelfs kan men bemerken; dat men toen begon uit

een ander oog te zien. Van- hem word ook een

Kolf, en een Wierooksvat gevonden.

Het neegen en dertigfte is van Perjecouter-, hy

heeft verfcheide ïhermes # op een voet, en op een

koker gemaakt.

Het veertigfte is van Daniël Mignot, in de com-

partimenten.r
Het

* Tbermes zyn een zoort van Standbeelden of Colom

,

op welke een Beeld ftaat, 't zy de kop van een Satyr of

Vrouw, 't zy van een ander, welkers onderfte gedeelte in

een koker beflooten is. De reeden, waarom dezelve dus

genoemt worden ,
is.datzy in de aloude tyden voor Land-

palen en Erffchf idingen gebruikt en met het Beeltenis van

den God Terminus verciert wierden. Deeze Thermen hield

men voor zo heilig, dat wanneer iemand de ftoutmoe-

dMieid had dezelve te verzetten of na elders te vervoe-

ren , men hem aanftonds vervloekte en als Vogelvry ver-

klaarde , doordien men een ider macht, gaf hem te do-

den.
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Het een en veertigfte is van Pierre Manhand

%

in het zelve zoort van Werken.
Het twee en veertigfte is 't merk van Pkter

^uaft. Door hem zyn veele Snakeryen (grotcfque)

uitgevonden en gefneeden. Hy heeft ook P. ghiast

gemerkt.

Het drie en veertigfte is van George Pentz ; van
hem zyn verfcheide onderwerpen en Portret-

ten.

Het vier en veertigfte is het merk van een dood-

den Chriftus Beeld, waar op gefchreeven ftaat Jean
Ladefpeldrikt invenit : daar zyn nog meer ftukken
daar dat merk op is.

Het vyf en veertigfte is van Pkter Cottart ; dee-

ze heeft Vazen gemaakt.

Het zes en veertigfte is van Andreas Andreanus\
hy heeft houte platen gegraveert op de manier van
uitgeftooke verheeve Werk.
Het zeven en veertigfte is van Comelis Bus.
Het agt en veertigfte is het merk van een ftuk

met Srttyrs en naakte Beelden onder 't geboomte.
Het negen en veertigfte is

5
t merk van eenige

Lofwerken.
Het vyftigfte dat van een ftuk van een dooden

Chrifti Beeld , door twee Engelen onderfteunt.

Het een en vyftigfte, decze gebruikte veelderly
merken op Figuuren, de Anatomie betreffende, of
gevilde Menfchen op malkander leggende.

Het twee en vyftigfte is 't merk van Pierre
Voetnota een JLottharinger , deeze heeft Portretten
gefneeden.

Het drie en vyftigfte ; dit zyn merken van d&
Bofcbe,

Het vier en vyftigfte is 'r. merk van twaalf
ï groot-

4
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grootte ftukken, waar in de twaalf Apoftelen ver-

beeld zyn , ten voeten uit.

Her vyf en vyftigfte is een regt Gottifch merk,
waar van de Opftanding van Lazarus

, gewoonelykc
hoogte.

Het zes en vyftigfte \ hier meede zyn eenige Land-
fchappen gemerkt, in welkers een zig een Ruyter
vertoont , die een Draak dood j ook is dat 't merk
van eenige kleine ftukjes van 't Lyden Chrifti.

• Het zeeven en vyftigfte is het merk der twaalf

Hercules Werken.
Het agt en vyftigfte dient tot merk van een

groot ftuk,eenen dooden Chrifti verbeeldende, het

welk in 't Jaar if^z gefneeden is.

Het neegen en vyftigfte} deeze heeft ook L. A.
tot merk genomen , hy heeft vyftig ftukken even

groot uit 't Nieuw Teftament gefneeden, waar

van eenige S. F. gemerkt zyn, ook hoeft hy iof
ftukken, die op malkander volgen, gemaakt, alle

van eene grootte, zynde Gevegten en Gefchiede-

niffen der Romeinfche Oorlogen } daar onder

ftaan Hoogduitfche veerfen. Nog heeft dezel-

ve hondert en negen en twintig ftuks op onder-

fcheidene ftofFen gemaakt , daar onder en boven
Lacyn ftaat, waar van eenige gemerkt zyn.

Het zeftigfte is een Gottifch merk.

Het een en zeftigfte het merk van een {tukje

waar in een Satyr met een Pyl naar een Bacchante
* fch iet ,/ dewelke een Geyt te eeten geeft.

Het

* Bacchante», Priefterinnen van Eacchus. Dit was voor-

rnaals de naam der Maagden of Vrouw.' perzoonen , die Bac-

chus op zyne togten en overwinningen verzelden , dragen-

de in de hand een fpietze met Klimop en Wyngaard-
ran-
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Het twee en zeftigfte is een Vrouwen Beeld, dat

van agteren gezien word.

Het drie en zeftigfte is het merk van een ftukje,
waar in Adam en Eva met den Appelboom in *c

midden ; daar zyn 'er meer met dat merk.
Het vier en zeftigfte is 't merk van een ftukje,

waar in een Boer ftaat, die zyn beft doed, om een
tak van een Boom te breeken.

Het vyf en zeftigfte , is dat der vier Evangelis-
ten op Wolken, daar zy zittende op fchryven.

Zie daar den inhoud der twee Plaaten. Nu zal ik
hier de merken van andere byvoegen, om dezel-
ve zonder behulp van Plaaten te leeren kennen.

Melchior Lorichius heeft M. L. tot zyn merk.
Jacobus Kcrver merkte J. K.
Hans Burgmeyer^ zette H. B., leefde Anno

151 8. Hy heeft zes en dertig ftukken gegra-
veerd, beftaande in een gevolg van Gefchiedenis-
<è ëenigcr Keyzers of Koningen.

Ifra'el van Meck Boekholt heeft eenige Werken
gemaakt, die ten aanzien van zyn tyd, al goed
begonnen te worden

, zyn merk was I. V. M . of
I. M., van dit laatfte merk zyn 'er agtien ftuks
Werks van de Paffie, in Quarroj daar zyn nog
vyftig andere ftukken met malkander na vervolg,
op het Leeven en de Dood van Onzen Zaligma-
ker, en zeftien ftukken in de hoogte op het Lee-
ven van de H. Maagd Maria , als meede een

I 2. mee-

ranken omwonden; naderhand fielden ty de Bacchus-fees-
ten in, op dewelke zy mer tyger- huiden gedekt, hangen-
de hairen, met haaren Tbirfis of Wyngaard Ypriet , en bran-
dende Toortfen als verwoed uytfehrceuwde Euhoe Evan >Eu*
koe Uaccbe. Orpheus is door de Bacchanten of Bacchws

.
Pricfterinnen verfcheurd geworden.
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meenigte rondtjes , en Gottifche Ornamenten , dié

heel fraai zyn.

Nicoletto da Modena of Nicolo in 't Jaar ifif

,

heeft van de eene kant Nicolo en van de ander

kant, da Modena gemerkt , van hem is 'er onder

anderen een groot ftuk in de hoogte, daar een

groot vervallen Gebouw in ftaat , en in 't klein

vertoont zig de Geboorte Chrifti , waar by de

Herders.

Antoine Jacquart heeft kleine Vignetten met Fi-

guuren gegraveerd , en ook Ornamenten in Gro-

tefco ,
zyn merk was A. D. I. F.

Steven van der Hoeven merkte Stephanus fecit $

en heeft byvoegzels, Ornamenten en Figuuren in

Grotefco gemaakt ; als meede

Pierre Nolyn , wiens merk was P. N.
Stephanus Carteron ook diergelyke 5 zyn merk is

S. C. F. en onder aan i6if.

Ezaïas van Hulzen insgelyks
,
zyn merk is E„

V.H.
Falentyn Sezenius 't zelve, en zyn merk V. S. in't

Jaar 1612.

Mattheus Merian van Bazel, zyn merk is M.
Merian.

Roberta heeft verfcheide Geeftelyke ftuk ken ge-

fneeden , waar onder den Aanbidding der drie Ko-

ningen , de H. Maagd zit tuflchen twee boogen

;

dit is een ftuk in 't groot, ook heeft hy eenige

Prenten van Gediertens gefneeden
;
zyn merk is

R. B. T A.

Verfcheide Prent - Werken in 't hout en

gemerkt I. B. met een Vo^el; door den zei-

ven is onder anderen een David , die met zyn voet

op het hoofd van Goliath ftaat
,
gefneeden.

Cornelis Bofch heeft eenige Beelden van onder als

Ther-
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Thermen uidoopendc gefneeden, en het Bacchus

Fecft van Julio Romano, zyn merk is C. B.

C. Bleker heeft verfcheide Landfchappen met

Hiftorien gegraveerd Anno 1638. Hy heeft tot

merk Bleker, of een C. waar door een B. geflin-

gerd is.

Daar zyn Thermen en Ornamenten tot de Bouw-
kunde met een H. en een S. door de voet van de

H. geflingert, daar by hetJaar 15-5-8.

Ham Liefrink heeft verfcheide Vogelen of Jag-

ten in Friefen gefneeden ;
zyn merk is een H. met

een C. daar in. Hy heeft acht verfcheide ftukken ge-

fneeden
,
zyndc Beelden op haar zelfs , dewelke

Deugden verbeelden.

Die geen , dewelke W. en een kleine c. in de

midden^gemerkt heeft, is een Gottifch Graveer-

der. Onder anderen heeft hy een St. Joris, den

Draak doorftekende, gefneeden , als meede St. Bar-

tholomeus, die gevild «word.

Onder de Gottifche tyn de volgende

geweeft.

Gabriel Schlujfelberger.

Jan Ketelaar, dewelke een Globe of Aardskloot

gefneeden heeft , waar op verfcheide gediertens zyn,

wordende onderlteund door een gedaante de Dood,

waarvan men het hoofd, twee Vleugels en twee

Trompetten zier.

Melchifedech van Ooren, heeft een gezigt van een

Stad gemaakt , dit is een ftukje in 't rond.

Daar zyne eenige Prenten vaneen dier Meefters

,

welke een H. met een F. op het beentje van de H.
gemerkt heeft.

I 3 Vaa
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Van de Meefter mc;t de (Caducée *) Mercurius

roede, zyn 'er eenige ftukken, die niet qualyk ge-

fneeden zyn , onder anderen St. Catharina ten voe*

ten uit, en Judith infgelyks.

P. H. is 't merk van Petrus Hys; daar zyn eenige

Geeftelyke ftukken van hem.

De kleine Bernard heeft tot merk D. B.

Daar zyn eenige Werken gemerkt met een B.

en een R. binnen in, voor aan ftaat 'er E. Lug-

duni ; van deezen Meefter word onder alle de Op-

fhnding der Dooden, Anno 15-47, gezien.

Daar is een ftukje in Grotefco,waar in verfchei-

de Menfchen op haar knien leggen, en twee op de

Trompet blaazende, dit is gemerkt S. E. met een

itreep 'er door.

Ook is 'er een gemerkt met een H. en een F.

op het tweede beentje, met een C. door de H.; hy

heeft onderanderen de vier Evangel iften gefneeden,

en vier andere kleine (tukjes ,
zynde Vulcanus

,

Lucreria, David en Judith.

De overfpeelige Vrouw , een groot ftuk in de

breedte. Mare Duval Fecit.

Gottifche Hiftorien , twee en tachtig agter

een volgende Hukken op tweederhande manieren

gemerkt, als H. W of H B. B. Salomons oor-

deel , een groot ftuk in dc breedte, gemerkt B.

* (Caducée) Mercurius Roede is een roede of Haf om de-

welke twee Slangen geflingert zyn. Aan deeze Roede

word door de Digteren veel kragt toegefchreeven en voor

een merkteeken van de Vreede en Eendragt gehouden.

Deeze roede is door Apollo aan Mercurius gegeeven ,
wien

hy eerft met een Lier befchonken had. De Staf beteeken

d

de Macht. De twee Slangen de Voorzigtigheid en de

twee Vleugels de Gezwindheid*





I. Deel, hl.
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St. Jeronimus na zyn Kluis gaande, gemerkt

R. B.

Een ftukje de Liefde verbeeldende in 't Jaar

1539; gemerkt R. V B.

Daar is 'er een, die zes (lukken van 't Lyden
Chriftiin houtgefneeden heeft, voorts verfcheide an-

dere onderwerpen en kleine ftukjes, na den trant van
Hisbens. In 't Jaar if 39. Hy heeft eenige Va-
zen gefneeden; zyn merk is een H. door welkers

koppel-ftreep een S. Loopt, en het tweede beentje

maakt een P. uit.

Een anderen , die B. B. tot merk draagd , heeft het

Portret van Keizer Karei den vyfden gefneeden,

als meede dat van Philippus Melanéïon , in zyne
jonge Jaaren met de hoed op. Dit is een Borilbeeld van
het Jaar 1 530. Hy heeft nog; verfcheide andere

Portretten gemaakt.

Een ander, die H. V. C. 1517 tot merk gezet

heeft, is Hans van Culmbach, Difcipel van Albert

Durer : hy heeft het Beeld van een Krygsman en
van een Boerin gefneeden , ten voeten uit.

Uitlegging van de volgende Plaat , waar
op eenige Franfche Cara&ers; dog ver-

mits 'er weinige zyn, die niet zodanig
omfchreeven konnen worden, dat men
dezelve niet in 'c koper behoeft te bren-
gen , heb ik om deeze weinige af te

beelden, de overige plaats met andere
Gottifche Caraélers gevult.

Het eerde merk, waar agtcr Ochon ftaat, is dat

yan René Lochon, op eenige Portretten.

Het tweede wil zeggen Leonard Gautkr.
' I 4 Het
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Het derde beteekent Pierre Lombard; hy heeft

eenige Werken van Champagne gefneeden.

Het vierde wyft aan Jean Couvay en heeft ver-

fcheide Werken van Simon Vouet gegraveerd.

Het vyfde is van Francois Chauveau, dewelke
zeer veele Werken gegraveerd heeft.

Het zesde vertoond ons de Naam van Pierre

Daret, die verfcheide zoorten van Werken gra-

veerde.

Hec zeevende beteekent Mïchel Lafne ; deeze

heeft ook verfcheide dingen gefneeden.

Het agtfte is het merk van Francois Pertier, Schil-

der en Plaatfnyderj onder anderen heeft hy Ro-
meinfche Oudheeden gegraveerd : zyn manier

zweemd naar die van Petre Santé.

De Caraéters , die 'er óp volgen 3 fcyn

Merken van Gottifche Prenten.

Het neegende is van een Kruisdraging Chrifti

,

van middelbaare grootte, waar in eenige Beel-

den zyn. Hy heeft ook verfcheide andere Wer-
ken gefneeden.

Het tiende is het merk van een Beeld van Ju-

dith , dewelke het Hoofd van Holofernus weg laat

dragen.

Het elfde is dat van een Beeld van een Spinfter,

ten voeten uit.

Het twaalfde is V merk van een overdekte Gal-

dery in 't Perfpeftief *
,
middelmatig van hoogte.

Het

* Dit Woord isté voren meermaals gebruikt, waarom wy
daar vaa alhier deszelfs omfchryving geeven.

Het Perfpe&iefoï Doorzigtkunde , is een Wetenfchap , door

dewelke geleerd werd de gezigten in 't Perfpe&ief volgens

de
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Het dertiende is van eenigeGeellelyke een andere

ftukjes. Gemerkt if4p en 15-5

I 5 Het

de gronden van de Optica , waar van zy een deel uitmaakt,
te verbe lden. Dit is een konft om de zigtbaare voorwer-
pen, zodanig als die in een Tafereel aan' het gezicht voor-
komen, te Vertoonen. Ten dien einde werd in de Schil-
derkonft onderftelt, dat het fchildery doorzigtig of door-
Ichynende is , en gemeenlyk Perpenaicu/air of regtftan-
dig op den Horizond, en tuflchen het Oog en het Vooi-
werp. '£r is een Per/pefiive Lineaire, leerende de nette ver-
korting der Linien en der Deelen van een gebouw : dit ge-
fchied by wyze van Meetkunde. Het Perfpedtief tot de
lucht behoorende.is afhankelyk van de konft van een Schilder

,

dewelke de Coleuren en Schaduwen op haar plaats legt.
Ook is 'er een Perfpeflief Speculaire , dewelke in regelmatige

,

rondagtige en andere foorten van Spiegels vertoont , voor-
werpen , dewelke op doek of papier aan het gezigt zeer
ongereegelt en verward voorkomen. Men noemt een Per-
fpetfiej

, het fchilderwerk't geen gemeenlyk in tuinen of aan
het einde van een galdery geftelt werd , 't geen gemaakt is , om
net gezigt te misleiden , vertoonende de verlenging van een
Laan of plaats daar het geftelt is , of wel 't gezigt van
een gebouw of Landfchap in het verfchiet. Men zecht een
gebouw of iets anders in Perfpetfief ftellen , wanneer het
gefchildert is , zodanig als het aan 't gezicht voorkomt.

Vermits wy de Optica aanhaalen en dezelven insgelyks te
voren gemeld is , zullen wy die meede in volgender voe-
gen befchryven.
De Optica (gezigtkunde , of gezigt- ftraalkunde) is een

Weeten fchap, die een gedeelte van de Wiskonft uitmaakt,
aanwyzende

, op welke manier het gezicht in het oog ge-
fchied. Deeze konft handelt van het gezicht in het alge-
meen

, en geeft reeden van de ondencheidene gedaantens
en bepaalingen der Ligtftraalen en eigenfchappen des ge-
zichts, en op welke plaats het in het oog zyn oorfpronk en
werking krygt. Door de Optica word reeden gegeeven , waar-
om de dingen zig zomwylen groot en zomwylen klein aan
ons gezigt vertoonen , dan duidelyker, dan duifterder of
verwarder, weederom meer naby en dan afgeleegen. Dee-
ze weetenfchap toont aan , waarom eenige menfchen maar
van naby konncn zien, en andere maar van verre; ook
om wat reeden het oog zig zelfs niet kan zien , en waar-

om
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liet veertiende en dc andere met de twintigften

eindigende, zyn Caraóters van Gottifche Prenten

,

waar van in die Catalogus van den Heer De Ma-
rol les melding gemaakt word.

Het geen 'er nog overig blyft weegens de Fran-

fche Plaatfnyders, welkers merken uitlegging noo*

dig hebben, zal ik niet wydloopig zyn, vveshalven

ik heb geoordeelt, dat htt niet kwalyk zal voegen

van hun hier een plaats te geeven , met betrekking

op de voorgaande Caracters.

Rene Boivin, heeft de Hiftorie van Eneas, zy-

nen Vader reddende, gefneeden, na de inventie van

Meefter Roux Florentin. Gemelde Boivin heeft

tot Merk een B, ook R. A. L. I. F. waar mecde

Vinjetten met Beelden gemerkt zyn.

C. D. F. is Charlet David, fecit.

Het merk van Frangois de Poilly^ is een F. met

een D. tegen malkander, waar by Poilly zeer breed.

Hy heeft na verfcheide Meefters gegraveerd.

G. Caftellus Gallus Sc. is Guilkume Chdteau ,

Fransman.

Van

om onze twee oogen maar een voorwerp zien. Eindclyk

de Optica ontdekt de oorzaaken van de misleiding van ons

gezicht , waarom de afgeleegene voorwerpen kleinder ver-

toonen dan zy zyn: waarom twee Parrallelk of evenwy-
dige regens elkander over ftaande voorwerpen in de afftand,

by elkander fchynen te zyn : waarom voorwerpen met
verfcheide hoeken van verre rond vertoonen, enz. De Op-

tica beftaat in drie Deelen , namentlyk de Catoptrica, de-

welke handeld van de Reflexie of weerkaatzing van 't licht,

de Dioptrica van de Refraftie of ftraalbreeking , en het Per-

fpe&ief, dewelke de vertooning van de direfte of regelregte

itraal uitlegt. Euclicks heeft over de Optica en Catoptrica

gefchreeven. De Dioptrica is by de Ouden onbekent ge-

weeft.
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Van de Franfche zullen wy hier na breedvoeri-

ger fpreeken, en alvoorens gewag maaken van de

kleine, anders Oude Meefters genaamt.

Laaten wy beginnen met Hendrik Aid graef. Deeze

heeft een menigte Romeinfche Gefchiedeniffën als

meedevan het Oude Teftament gefneeden, ook ver-

fcheide ftukken verbeeldende eenige Deugden
j hy

heeft verfcheide ftukken tot vervolg van Hiftorien

gemaakt. Verfcheide Ornamenten verheeven uit-

gekapt, als op kokers, kleine poken met het ge-

veft, voor Zilverfmeeden, Emailkerders, Damaf-
quineurs, en andere. De voornoemde werken zyn ge-

merkt 155$. Hy heeft zyn eigen Portret tweemaal

gefneeden, als eens in 1550, op zyn 28fte Jaar,

en het andere in 15" $7-

Hy maakte gaarne naakte Beelden, en zelfs heeft

hy 'er eenige gefneeden die ligtvaardig zyn, dog
Mansperfooonen voerde hy beeter uit dan Vrou-

wen-Beelden. Zyne werken zyn tengetaele van drie

honderten vyftig ftuks in het Cabinet van den

Heer Abt de Marolles.

Jdriaan Collaart, leefde Anno 15-14 en ifff,
gelyk door verfcheide merken van die Jaaren te

zien is: hy heeft zyne ftukken op vierderhande

wyze met zyfie naamletteren gemerkt.

Jan Collaart heeft ook gegraveerd. Zy heb-

ben beide veel na de Teekeningen van Tobias

de Vechtaerht, Martyn de Vos ,
Philippus Gal-

lc, Joflede Monpre, Jean Straden, en Henrikus

Goltzius gefneeden.

George Pentz, Schilder van Neuremberg, heeft

ten tydenvan Aldegraaf geleeft, en gelyk deeze, ver-

fcheide ftukken op elkander volgende van zo gewyde

als ongewyde Hiftorien gefneeden, en in 't Jaar

1546. vier Prenten van Jofephs gcfchiedeniflcn.
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Hiibens heeft een meenigte kleine werkjes gefnee-

den, die zeerfraayzyn : veele Snaakeryen 20 Betelden

als Ornamenten en een reeks van Gefchiedcniiflen

:

van hem zyn ook kleine Beeldjes van Heiligren en

van de Apoftelen. Eenige zyner werken zyrrt ge-

merkt 1 5*59, en andere 1549; maar daar zy?n 'er

nog andere, die hy in hout gefnceden heeft , ge-

merkt ijTi?, Ook heeft hy verfcheide ftulkken

van openbaare vreugdebedryven gefneeden.

Sebaldui Behan^ Schilder van Nuremberg, heeft

eenige Prenten gefneeden, daar onder eene in 't

Jaar 1546. Hy heeft ook een Portret - Boek ge-

fneeden, in het Jaar 1565- gedrukt, waar in zee-

ven en vyftig ftuks zyn.

firgiliusSolis, heeft in hout en in koper gewerkt
een meenigte Vaazen en Ornamenten , Friezeni met

compartimenten en een reeks Gcfchiedeniffen. Zyne
werken zo in hout als in koper zyn zeer talryk : hy

heeft ook veele Teefkeningen met de Pen gemiaakc

De Heer Abt de Marolles had tot agt hondeirt en

neegen en vyftig ftuks zyner werken.

Jean Demer , heeft in 't Jaar 1 62 1 een klein KCind

,

het welk gaat
,
gefneeden.

Nadat heeft meteen Muifeval gemerkt een fttukje,

verbeelden de Maagt Maria by dc H. Anna ziitten-

de, met andere Beelden en een verfchyning van

Engelen.

Lucas van Craan of Luca Cranogio^ Schildeir des

Hertogs van Savoyen, heeft in 't Jaar ijooj ge-

werkt, en verfcheide zo gewyde als ongewydce on-

derwerpen gegraveerd , zo in hout als in koper ;j dog

maakte verfchillende merken. Onder andere Iheeft

hy Melancthon , ten voeten uit, gefneeden „ ge-

merkt if6i.
Van dien geenen, welke met een I, een B en

een
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©en Vogel gemerkt heeft, zyn verfcheide ftukken

op kóper en op hout gefneeden.

C. Reverdims heeft in 't Jaar 1554 gefneeden.

Van hem zyn 'er verfcheide Beelden , dewelke om
haare naaktheeden te verwerpen zyn.

L, Maitre , heeft een meenigte ftukken gefnee-

den, en in zyn tyd niet kwalyk gewerkt.

Donati Rafgiotti heeft iets naa den trant van
Meefter Roiïb gemaakt, als meede een gefigureerd

Alphabet.

Noel Garmer heeft ook een diergelyk Alphabet

en eenige grappige ftukken gefneeden.

Juïio en Dominico Campanjola hebben een en
dertig ftukken zedert 't Jaar 1507 tot 15-17 ge-

maakt. Julio heeft onder anderen een klein ftukje

gefneeden , verbeeldende Ganimedes in de Lucht,
en Dominico twee ftukjes in een rond, in welkers

eene een Vrouw voor een Koning onthalft word.
Hifpean en Jacob Btins hebben ook veele Wer-

ken gemaakt.

De Meefters met 't merk van den Naam Jefits
hebben verfcheide ftukken gemaakt, dewelke zeer

Konftig en zeldzaam zyn.

Perjecouter heeft in 't Jaar 15 35 verfcheide Ther-
men op voeten of in Kookers gefneeden.

Micarino heeft verfcheide Antieken ftukken ge-
maakt.

Dorich wn Staren is de Meefter met de Star ge-
weeft.

Jean Danet is de Meefter met het merk van den
Eenhoorn , en heeft verfcheide Gottifche ftukken
gemaakt.

Balthazar Scheman, Stolt en Zhirs , zyn de Mee-
fters met de Kreeft, de Vogel en de Mercurius-ftaf
geweeft.

Robet-
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Robetta , Hieronimus Mocetus en Mair hebben
alle in het Jaar '.499 verfcheide Hukken gemaakt,
dewelke zeer zeldzaam geworden zyn.

Op de meefte Prenten , door de aloude Meefters
in hout gefneeden , ftaan haare naamen met letters en
Caracters; en op zommige ziet men geen merk
nog Jaartal.

De (tukken van Hans Brefank^ Hans Baldung
en Hans Burgmeyer, zyn met byzondere Caraófcers

gemerkt.

Daar is ook Andreas Andreajfi van Mantua ge-
weeft \ deeze wierd den kleinen Albert genaamt.

Onder alle deeze Oude Meefters, behalven die

een Pot, een Rotteval enz. tot haar merk gedraagen
hebben, zyn nog onder andere Gormet, Abraham
de Bruyn, PietcrHuys, Jan Ketelaar ^Melcbifedech

van Oooren, Hans van Culmbach , Hans Liefrink
,

Gabriel Schullfelberger en lfrael van Mecb
y dewel-

ke alle veel gewerkt hebben ; als meede Paul Per-
rot

, Jean Aman , {.hrifloffel Fijfcher in 't Jaar

1550, Jean de Tournes \ de kleine Bernard, heb-
bende D B tot Merk, Jean Agric. Spremb. enz.

Sebaftianus Brand heeft hondert Figuuren in

hout gefneeden, na 't Werk van Jacquet Locher.

Dit Boek voerd tot Titel Ütultifera Navis , Anno
1490 gedrukt.

Het zal niet ongevoegelyk zyn dat de Catalogen

hier volgen, beftaande,

De eerfte in een verzaameling van alle de Wer-
ken van de Heeren Marot, Vader en Zoon, zo
wel die na haare eigen Teekeningen gegraveerd

zyn, als na die der vermaardfte Bouwkonftenaars
onzer Eeuw.

De tweede zal behelzen al wat 'er gefneeden is



Beeldhouw- en Gravterknnde. 14,3
geweeft na de Origineele van het Cabinet des Ko-
nings van Vrankryk.

De derde zal beftaan in de Prent- Konft na de
Werken van van der Meuïen.

De vierde zal vervatten de Portretten van de
Doorlugtige Perfoonaadjen die in het Koninglyk
Paleis gefchildert zyn.

De vyfde 't getal der Schilderyen van de Galdc-
ry van den Prins Leopold.

De zesde zal beftaan in de Werken van Rubbem
alles is 'er zeer uitgebreid , en men ziet 'er met ver-
maak de Konftftukken van dien grooten Schilder
en de manier der braave Mannen , die ze in 't ko-
per gebragt hebben.

De zeevende zal zyn de Werken van den Rid-
der van Dyk, beroemd Difcipel van Rubbem. In
deeze ftukken vertoont zig een net denkbeeld der
Portretten van dien tweeden Titiano.

De agtfte zal aanwyzen de Werken der Carra-
chen

y 't zy van haare eigen Graveerfel of dat na
haare Werken gefnetden is.

De neegende zal inhouden, al wat 'er van den
Franfchen Nanteuil te vinden is. In de Portretten
die hy gecryonneerd of met zyn hand gegraveerd
heeft, vind men een tweeden Vav Jüyk.

CA-
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C AT ALOGÜS
Van de beide

MAROTTEN,
V AT> ER en ZOON:

Behelzende al wat 'er van hunne uitvindinge ge-

graveerd is , als meede wat zy na verfcheide

andere Bouwkundige gegraveerd hebben. Te wee-

ten na de Heeren Philtbert de Lorme^ Jean Bul-

lant, Brojft, Robellim^ den Marquis Bonde , de Heeren

Mercier , Meiezeau , le Tin , Cottard le Duc , Gittard
,

le Roy, Gamarre de Lhle %
en de Heeren Manfart.

Gezicht in Perfpeótief van een grot met deszelfs

Tuinen. Teekenirig van gemelde Marot.

Gezicht van 't Paleis desKeurvorft van dc Paltz,

om te Manheim te bouwen.

Zesderhande Plans van het Huis van den Heer

Heflèlin, Threforier van de Reekenkamer, op de

Kade der Balcons te Parys. De grond, de tweede

verdieping, hetbinnenfte van het Huis, de Voor-

geevel, en 't Gezicht van voren.

Vyfderley Plans van het Kafteel St. Sepulcr-e, twee

mylen van Troyes, als het oppergedeelte van dat

Kafteel na de zyde van het Bloemperk, de Ingang

van het voorhuis na de zyde van het Voorplein , de

Uitgang van binnen en de Capelle.

Vyfderhande Plans van het Kafteel van Turny

in Bourgogne. Te weeten het Plan ^ dc Voorgee-

vel aan den ingang na de kant van 't plein, het

Pro-
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Profil van d'eene zyde van het binnenfte. De Ge-
vel van een der Face , dewelke de Zaal verbeeld ,

met deszelfs Vleugel, het Pavillon en het Profil

van de Ophaalbrug.

Vier Plans van het Hotel van Chevreufê , in de

Voorftad St. Germain , het Plan , de eerfte Ver-

dieping, het Profil van de zyde van't Plein. De
Geevel van het Gebouw na de kant van hec Plein

en het Profil der Vleugels.

Drie Teekeningen van het Kafteel de Vaux Ie

Vicomte, door den Heer le Vau, Architect des

Konings van Vrankryk : te weeten het Plan, de
Geevel na de kant van het Voorplein en de Gee-
vel na de kant van de Tuin.

Twee Teekeningen van het Hotel van Monte-
mar, in de Voorftad St. Germain , door de Heer
Marot: te weeten, het Plan, de Geevel en hec
Profil.

Drie Teekeningen van het Hotel van Beauvais,

ftaande in de St. Antonyftraat : te weeten het Plan
gelyks de grond , de eerfte Verdieping en de voor-
naamfte Ingang.

Vier Plans van het Hotel van Lionne, na de
Teekening van den Heer le Vau: te weeten,
het Plan ten gronden uit, het Perfpectief van dat
Gebouw, het Profil van het binnenfte van 't Plein
en de Geevel.

Drie Teekeningen van het Hotel van den Heer
de 1'Aigle, in de Voorftad St. Antony, geteekent
door den Heer le Muè't: te weeten het Plan,
de Geevel na de kant van het Plein en de zydc
van den Tuin.

Twee Teekeningen van het Hotel van Bizeuil;

ftaande in de oude ltraat van den Tempel, geteekent

K door
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door den Heer Cottart : namentlyk de Grondtee-
kening en het voorfte van het Hotel.

Twee Teekeningen van het Kafteel van den
Heer Marquis de Bonde, door hem zelfs getee-

kent : naamentlyk de Grondieekening , de Voor-
gcevcl en het Profil.

Twee ftukken van het Roomfch Capitool: te

weeten een der Vleugels en de Geevel van een der
Vleugels.

Twee Plans van het Paleis van Orleans teBlois,
geteekent door den Heer Manfard : te weeten, het

voorfte gedeelte, gelyk het van de kant des Tuins
gezien word en het gezicht van de zydc van dat
Paleis.

Drie Plans van het Hotel van den Groot Prior
van Vrankryk , by den Tempel

, geteekent door
den Heer de Lisle en ten tyden van den Commandeur
de Souvré gebouwd : te weeten , het voorfte ge-

deelte van het Paleis, het gedeelte dat gezien word,
als men op 't Plein is, en dat van de kant van den
Tuin.

Gezicht van het Hotel van Longueville, voordee-
zen het Hotel van Epernois na de Teekening van
den Heer Merezeau.

Drie Plans van het Hotel van Condé : naament-
lyk de voornaamfte Ingang, de Geevel van een der

zyden van de trap en de Geevel van een der zyden
binnenin het Voorplein.

De Geevel van het Hotel van Conty , welkers

Poort door den Heer Manfard gebouwd is.

Drie Teekeningen van het Huis van den Heer Fal-

cony : te weeten , het gezicht van vooren , het ge-

zicht van het Huis na de kant van den Tuin , en

het gezicht na de zyde van de ftraat St. Pere.

Twee
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Twee Teekeningen van een Huis in de Straat

St Dominique,toebehoorendeaan het Hotel Dieu,

geteekent door den Heer Le Duc: naamentlyk de

Grond-Teekening, de Voorgeevel en 't gezigt van

't binnenfte.

Het voorfte van het Paleis van Mazaryn.

Den Ingang van het Hotel de Cofle in de Voor-

ftad St. Germain.

Het gezigt van het Huis van den HeerPrefident

Tambonneau, in de voorgemelde Voorftad, na de

Teekening van den Heer le Vau.

De Geevel van het Hotel van Sene&erre, getee-

kent door den Heer le Fevre van Orleans.

Twee Teekeningen van het Huis van den Heer

Colbert, voortyds Secretaris van Staat, geteekent

door den Heer le Vau : te weeten, het gezigt van

dat Huis en de Voorgeevel.

De voornaamfte Ingang van het Paleis van Or-

leans, door de Heer le Mercier geteekent.

Gezigt van het Paleis de Richelieu,'t Paleis Brion

genaamd, geteekent door de Heer le Mercier, ge-

lyk het voltooid zynde moeft weezen.

Gezigt van het Huis van den Heer de la Bazi-

niere op de Kade der Malaquets.

Gezigt van het Hotel van Pieflis de Guenegaud,

op dezelve Kade.

Voorgezigt van het Hotel de Carnavellet, door

den Heer Manfard gebouwd ,die 'er de oude Poort

in behouden heeft.

Item van het Hotel van den Heer Cancelier Se-

guier in de ftraat Grenelle.

Gezigt van het Hotel de la Vrilliere, na de Tee-

kening van den Heer Manfard.

Item van het Houel de Leon , in de Voorftad St.

Germain, eeteekend door den Heer Robellini.
6

K % Ge-



148 Konft-Cahinet der Bouw- Schilder*
Gezigt van de ftraat Taranne, van het Huis van

den Heer de Selvois en van de Fontein, de la
Charité, geteekent door den Heer Gittard

Gezigt van een byzonder Huisin de Malieftnat
geteekent door den Heer le Roi.

Voorgeevel van een Huis behoorende aan het
Kloofter van St. Germain Lauxerrois van de kant
der Rivier te zien.

De Geevel in de hoogte van het Hotel vanSoif-
*ons , m de ftraat St. Honoré , door den Heer
Marot geteekent.

Tien Plans van de Kerk en 't Kloofter der Ko-
ninglyke Abdye Val de grace, dewelke de Konin-
gin Anna van Ooftenryk heeft laten bouwen na
de Teekeningen van Francois Manfard, als volgt -

Namentlyk het Generaale Plan van de Kerk en
het Kloofter , deszelfs gezigt in Perfpe&ief de
Voorplaats of 't Plein, het yzer Hek op de
ftraat uitkomende en Vleugels met de andere on-
derhoorigheeden, de Geevel van het agterfte ge-
deelte dier Kerk , het Profil van 't Choor en van
't Kloofter, het Profil van het binnenfte der Kerk
'C Profil van de Kerk en het Kloofter, 't Profil van
de Kerk en het Voorplein, als meede van de Ab-
dye, het Plan van die Abdy, en eindelyk het Por-
taal van de Kerk. J. Marot Sc.

Alle de gezigten van de Kerk en van het Plein
van St. Pieters Kerk te Romen, met het Pauflclyk
Paleis van het Vaticaan, de Voorgeevel van St. Pie-
ters Kerk te Romen, na de Teekening van den
Heer Carlo Maderny, de Coepel is na de Tee-
kening van Michel Angelo. Dit zyn agt groote
ftukken, daar onder het Plan begreepen.

Het Portaal van St. Jacobs Kerk te Parys, on-
der
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der het opzigt en bewind van den Heer Gictard,
Architect des Konings.

Het Fortaal der Kerk van 't Carmeliten Mon-
nikken Kloofter te Conflans by Parys.

Het Portaal der Kerk van St. Germain des Préz
a

geteekent door den Heer Gamarre.
Profil in Perfpectief van het Collegie der vier

Natiën, na de Teekeningen van den Heer le Vau
gebouwt.

Vier Plans van de Kerk der Nonnen van Maria
Heemelvaart , in de ftraat St. Honoré , na de
Teekening van den Heer Errard: te weeten het

beftek van de Kerk, deszelfs Geziet , Faas en
Profil.

Faas van de Kerk der Feüillantines in de Voor-
ftad St. Jacques, na de Teekening van den Heer
Marot.

Faas der Minnebroeders Kerk
, by het Leeven

van den Heer Manfard tot op de eerlte verdieping
gebouwt.

Gezigt van de Kerk der Premontrezer Monnik-
ken in de Voorllad St. Germain, na de Teekening
van den Heer Dorbay.

Portaal van St. Gervafius Kerk te Parys, na
de Teekening van den Heer Brofie.

Gezigt van het Portaal van de H. Driecenheids
Kerk , in de ftraat St. Denis.
Twee Teekeningen van de Gereformeerde Kerk

te Charenton, geteekent door den Heer Broffè: na-
mentlyk

, het gezigt van die Kerk in Perfectief,
en het Profil van dien.

Verbeelding van het Vuurwerk , voor het Stadt-
huis te Parys den 2f September opgeregt,ter gelee-
genheid van de geboorte van Lodewyk den Veer-
tienden. J. Marot 1649.

K 5 Tee-
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Teekeningen van de te bouwene Badftoven aan

het end van het Kafteel de Maifons,door J. Marot
geteekent en gefneeden.

Frontifpice van het Huis en Comptoir der La*
kendrapiers , ftaande in de ftraat der Wiffelaars

teParys.

Gezigt in Perfpe&ief van het Slot van den Mar-
quis de Lavardin , in het Land van Maine. J. Ma-
rot Sc.

Faas van de kant des Tuins van het Huis van

den Heer de Boisfranc te St. Ouin by Parys, door

den Heer le Pautre gebouwd. J. Marot Sc. Dit is

een groot ftuk.

Agt Teekeningen des Tempels van Balbet : te wee-

ten het Geometraale Plan , de Geevel in Perfpec-

tief op zyde na de buiten kant, de Coupel en Pro-

fil van het binnenfte, de Coupel van het Portaal

van dien Tempel en het Profil , en een generaale

Coupel van het midden dier Tempel.
Neegen Teekeningen van een Griekfen Tem-

pel : te weeten deszelfs Geometraal Plan , het ge-

zigt van dien in 't Perfpectief, waar in de Colom-
men en Verwulven niet ftaan , om al het binnenfte

te zien, Profil en Coupel van een der H. Cellen,

dewelke aan het end des Tempels zyn, Coupel van

het binnenfte van een dier H. Cellen , Coupel

van een der Capellen van het Voorplein, Profil

en Coupel van een hoek van het Plein van dien

Tempel, het Profil en Coupel van het binnenfte

van eene der vierkante Capellen van het Plein , en

het Profil en Coupel van een der ronde Capelle

van het Plein.

Het Praal-Graaf der Koningin van Engeland

,

op bevel des Konings van Vrankryk by haar Lyk-
ftatie
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ftatie in de Abdye van St. Denis gemaakt den

twintigfte November 1669.

Het Graf des Konings Carelden agtften te St.

Denis.

Het Graf des Konings Francais den eerften,der

Koningin , zyne Gemal in , en der zeiver Kinderen

,

in den Abdye van St. Denis.

Het Graf van den Koning Lodewyk den twaalf-

den en de Koningin Anna van Bretagnc, te St.

Denis voornoemd.

Het Graf van Hendrik den tweeden en van de

Koninginne Catharina de Medecis, zyne Gemalin-

ne te St. Denis.

Het Graf van den Heer de Souvré, groot Prior

van Vrankryk te St. Jean de Latran, te Parys.

Het Graf van den Koning Cafimirus van Polen

te St. óermain des Préz.

Het Praal-Graf van de Koningin Moeder.

Het Graf van den Hertog van Rohan in de Kerk

der Celeftinen te Parys.

Het Graf van den Hertog van Brüfac ter zeiver

plaats.

HetGraf van den Hertog van Longueville, mee-

de in dezelve Kerk.

Teekeninge van het concept van den Heer le

Mercier tot het voornaamftegezigt van het Koning-

lyk Paleis de Louvre.

Teekening van een Geevel der voornaamfte in*

gang van de Louvre door de Heer Marot. Hier

van zyn twee groote Plaaten zeer lang gefneeden

door J. Marot de Vader.

Vyf Teekenïngen van 't Koninglyk Paleis de

Louvre, geteekent door den Ridder Eernini: te

weeten het Plan van het Paleis , deszelfs voornaam-

ftc Ingang, de Geevel van den ingang der Lou*

K 4 vre



ï{2 Kon/l-Cabinet der Bouw. Schïlder-
vre na de kant van de Thuileries, de hoogte
het binnenfte van het binnen Plein, en de Faas
de zyde van 't Plein. J. Marot Sc.
De Poort van den ingang de Louvrc na de zyde

van de Rivier, onder de beftiering van den Heer le
Vau gemaakt. J. Marot Sc.

De Gecvel van een gedeelte van 't Paleis van de
Louvre onder de Regeering van Carel den neeeen-
den en Hendrik den vierden gebouwd en in 't Jaar
i6ói ten dcele afgebrand.

De Geevel van de helft van 't voornaamfte ge-
deelte van de Louvre, na de zyde van het Plein
onder de Regeering van Henrik den tweeden ge-
bouwd, en onder 't bewind en opzigt des Abts van
Clagny aangelcgt.

Faas der Galdery van de Louvre na de Rivier
kant.

Faas van de Louvre, alvorens die verdubbeld
was, in vier groote Hukken, welke aan malkander
vaft geplakt worden, in 't geheel twaalf ftukken
van de Louvre. J. Marot Sc.

Plan van de Thuileries na de zyde van 't Hof
onder de Regeering van Lodewyk den Veertienden
voltooit Marot Sc.

Geevel van het Paleis de Thuileries na de kant
van 't Plein, onder de Regeering van Lodewyk
den Veertienden voltooit, door laft van den Heer
Colbert, ter dier tyd Intendant der Gebouwen des
Konings.

Geevel van het Paleis der Thuileries na de kant
van 't groot Bloemperk of Tuin, ter zeiver tyd
door bevel van den Heer Colbert volvoerd.

Plan van de Thuileries door de Koningin Ca-
tharina de Medicis aangelegt.

Geevel van het groot Paviljoen aan het eind van
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't Paleis de Thuileries na de kant van de ftraat St.

Honnoré.
Geevel van dé grooteZaal der Balets en Tonneel-

fpeelen , onder Lodewyk XIV gebouwt.

Geevel van het midden des Voorgeevels van het

Paleis de Thuileries , waar by een trap ovaalswy-

zen hol, zyndeeen wonderftuk der Bouwkunde,
ftaande de Regeering der Koninginne Catharina

de' Medicis gebouwd onder het beftier van Phili-

bert de Lormes.
Geevel van een gedeelte van de Thuileries, ter

zeiver tyd gebouwd en van den Heer Jean Bullart

geordonneert.

Geevel van 't groot Paviljoen der Thuileries,
ftaande de Regeering van Lodewyk den XIV ge-
bouwt, in 't geheel neegen (tukken van gemelde
Thuileries.

Hier volgen dé Boeken door J. Marot, de
Vader 1 gefneeden, te weeten:

De manier van wel te Houwen, in Folio, door
den Heer le Muet.

Het Boek der Bouwkunde door Vignolla, in

Duodecimo.
Het Boek der Bouwkunde van Andrea Palladio,

in Quarto ; van den Heer le Muet 's overzettinge.

Een ander Boek weegens de Bouwkunde, Tee-
fceningen van Paleizen , Eerenpoorten , Hui-
zingen en andere, in Folio.

Het Boek der Bouwkunde door Scamozzi, in
Quarto.

Het Boek, betreffende het Hotel der Invalides,

in Finolio.

K $ Een
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Ken groot Langwerpig Boek van alle de Gezig-

ten van Richelieu.

Tweegroote Plaaten van het gezigt van 't Ka-
fleel van Madrid , daar in het Beftek of Teeke-
ning begreepen.

Ontrent ijoGezigten , middelmatige grootte,

der fchoonfte Huizen, Paleizen en Buitenplaatfen

yan Vrankryk, met de Teekening van eenige.

Eenige kleine Boekjes met veelderleye Gezig-

ten van verfcheide Plaatfen.

Omtrent hondert fluks van een aanmerkelykc

grootte , door hem voor den Koning van Sweeden
gefneeden , beftaande in Gezigten van Paleizen , Luft-

hoven en andere aanzienelyke vooi werpen van
het Zweedze Ryk.

Een Boek inhoudende de fchoonfte Kerken der

Stad Parys.

Een Boek, waar in de fchoonfte Portaalen der

Kerken van Parys.

Een Boek met Eerenboogen of Eerenpoorten

,

yan zyn eige uitvinding.

Een Boek met Teekeningen van Alcoven.

Een Boek, waar in de Teekeningen van Poor-

ten en Deuren.

Twee Boeken met verfcheide Schoorfteenen en

andere met derzelver Gieraaden.

Een Boek met Teekeningen van Plafonds.

Een Boek met Teekeningen van Lambriflèerin-

gen.

Een Boek met Ordonnantiën voor Plaaten.

Driederhande Boeken voor Smits of Slotwerk.

PRENT-
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PREN TKONST
VAN HET

C A B I N E T
Des Konings van Vrankryk y

o F

CATALOGUS
DER

TAFEREELEN
VAN DESZELFS CAB1NET.

Door fcyne beveelen opgegraveerd , met de
grootte der ftukken , en de naamen door
wien die gefchildert en gefneeden fcyn

,

welkers Plaaten in 's Konings Biblioteek

bewaard worden. Alles in een omftan-

dige en gefclükte order gebragt.

Ik
heb geoordeelt aan de Liefhebbers niet zeld-

zaamer, nutter en keuriger te konnen gee-

ven : deszelfs zeldzaamheid beftaat in al 't geen

de Koning bezit van de hand der Doorlugtigfte cn

Vermaardfte Schilders , zo Antieke als Heeden-

daagfe , als meede van dé beröemfte Graveurs

onzer



i$G Konft-Cabintt der Bouw- Schilder-
onzer tyd. Deszelfs nuttigheid ziet niet alleen op
de Franfchen, maar ook de üitheemfchen, die een
verzaamehngvan Prentkonft willen maaken, wel-
kers Origineele Tafereelen zy niet gezien hebben
en wier hoeveelheid en grootte zy niet weeten!
Ik heb een zo naauwkeurig onderzoek na dezelve
gedaan , dat de weezentlykheid derbygebragte zaaken
geenzints in twyfFel getrokken moet worden.
Om ter zaaken te komen zullen wy beginnen en

zeggen, dat 'er in het voorgemelde Cabinet vyf
groote Tafereelen zyn , door den Heer le Brun
gefchildert, namentlyk:
De flag van Arbelles, door Alexander gewon-

nen. Dit Tafereel is zeftien voet hoog en neeeen
cn twintig voet vyf duim lang.

De Overtogt van den Granicus. Dit Tafereel is

zeftien voet hoog en dertig voet lang.

De neederlaag van Porus. Dit Tafereel is van
gelyke grootte als het eerfte.

De Zeegenpraal van Alexander, zynde dit Tafe-
reel zeftien voet hoog en een en twintig voet vyf
duim lang.

De vier eerfte Tafereelen zyn gefhecden door
Gerard Andran-y te weeten het eerlte en het derde
op vier Plaaten, het tweede op drie Plaaten , en het
vierde op twee Plaaten.

Deeze Tafereelen zyn thans nog in het Oude
Paleis de Louvre, en hebben onder de bewaaringen
bezitting geweeft van den; Heer Blanchard^ Konft-
Schilder en Profeflbr in de Koninglyke Acade-
mie der Schilderkonft ; in welkers hoedanigheid
hy gevolgt is op den Heer HoüaJJe , door de Ko-
ning benoemd, om in zyne Academie te Romen
Bewindhebber te zyn , werwaards hy in 't Jaar
1699 venrokken is.

Het
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Het vyfde van den Heer le Brun's Tafereelen,
is het geflagt van Darius; dit Tafereel is in het
Jaar 1661 te Fontainebleaa gefchildert, en hee-
den in een der vertrekken van VerfailJes. Het is on-
trent van dezelve grootte als de Zeegenpraal en
door Gerard Edelinck op twee Plaaten geinre-
den.

Zes en dertig andere Tafereelen, namentlyk

:

Een van Raphaél , zynde de Heilige Fa-
milie. Dit Tafereel is zes voeten vyf duim hoog f
cn twee voet en agt duim lang door Gerard Ede-
linck gefneeden op een Plaat van veertien duim en een
half in de hoogte , en elf duim breet. Men moet
opmerken , dat alle de Tafereelen , welkers optel-
lingen hier gedaan word, gefneeden zyn op Plaa-
ten van ontrent gelyke hoogten van de Heilige
Familie; dog de breettens zynverfchillende, vol-
gcns de onderwerpen.

Het Beeld van den Aarts -Engel Michacl den
Duivel ter neederwerpende. Dit Tafereel is agt
voet hoog en vier voet tien duim breed. Het zelve
is door Gilles Roufelet gefneeden.

Een van Corregh , verbeeldende een Heldhaftc
Deugd. Dit Huk is vier voet en zeeven duim hoog
en twee voet agt duim breet.

Het Beeltenis van den Welluftigen Mcnfch. Dit
is van dezelve grootte als het bovenftaande en zyn
beide gegraveerd door Etienne Picard le Romain in
't Jaar 1676.

VdnTitiano> een afneeming van het Kruis of
Chriftus ten Graave gebragt werdende. Dit Tafe-
reel is vyf d'half voet hoog en zeeven d'half voet
breet, en gefneeden door Gilles Roufelet.

Chriftus mee twee zyner Difcipelen ter Tafel
zittende in het Kafteel van Emaus. Dit ftuk is

vyf



1 5 8 Kotift- Cabinet der Bouw- Schilder-

vyf voet hoog en zeven voet en ee» half brect, en is

gefneeden door dntonie Maffon.

Van Annïb d Carraïhe j het Kind Jefus in zyns

Moeders armen {kapende , anders genaamd de ftille

ruft 5 dit Tafereel is een voet vyf duim breet,

en veertien duim hoog ,
gefneeden door Etienne

Picard.

Maria 's Heemelvaart. Dit Tafereel is vier voet

drie duim hoog en drie voet breet, gefneeden door

Guillaume Chdteau*

Het Martelfchap van den Heiligen Stephanus.

Dit Tafereel is anderhalf voethoog en vyftienduim

breet. De Plaat heeft dezelve grootte als het Tafe-

reel en is eefneeden door GuillaumeJZh&teau.

Nog een andere Marteleryedes Heiligen Stephani,

op een andere manier behandelt, zynde twee voet

breet en derde half voet hoog
,

gefneeden door

Etienne Baudet in 't Jaar 1677.

Van Guido Rheni de vier Hercules Werken in

vier Tafereelen van gelyke grootte : te weeten agt

voet hoog en zes voet breet. Dezelve verbeel-

den, namentlyk : hoe hy den Hydra dood, zyn

worfteling tegen Achelous j
Dejanira's ontfehaaking

door den Centaur NefTus, die zig door Hercules

nekweft voeld , en Hercules op den houtftapel.

Dceze vier Tafereelen zyn door Gilles Roujfelet ge-

fneeden op vier Plaaten van even gelyke grootte,

te weeten , veertien duim hoog of daar ontrent.

St. Francifcus in gepeinfen zittende. Dit Tafe-

reel is zes voet hoog en vier breed en door Gilles

Roujfelet gefneeden.

Van Dominikyn\ David op de Harp fpeelende,

en des Heeren Lofzang zingende. Dit ftuk is zee-

ven voet en vyf duim hoog en vyf voet dnc
duim
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duim brect en is meede gefneeden door Gilles Rouf-
fekt.

De H. Cecilia des Heerera Lofzangen uitgal-

mende. Dit Tafereel is vyf voet hoog en drie

voet en zes duim breet. Gefneeden door Etiennc

Picard le Romain.

Een Muziek Concert Dit Stuk is vier voet tien

duim hoog en vyfvoet vier duim breet en door den
zelve gefneeden.

Eneas dewelke zynen Vader uit de brand van
Troyen red. Dit Tafereel is vyf voet twee duim
hoog, drie voet en negen duim breet en gefneeden
door Gerard Audran.

Van Alexandro Feroneze^ de Zondvloed. Dit
Tafereel is een voet vyf duym hoog en twee voet

. zes duim breet. Gefneeden door de twee Edelin-

gen Anno 1681.

De Heilige Catharina. Dit Tafereel is drie voet
tien duim hoog en twee voet zes duim breet. Het
is gefneeden door G. Scotin in 't Jaar 1679.
V&njean Lanfranc.X)zïchz\i\\ngt der tweeApof.

telen Petrus en Paulus. Dit Stuk is vier voet hoog
en vyf d'half voet breet en gefneeden door Etienne
Picard le Romain in 't Jaar 1679.
Van Valantino. De laatften der Kcizeren. Dit

ftuk is drie voet zeeven duim hoog en vyf voet
drie duim breet, door Etienne Baudet gefneeden.
De vier Euangeliften Joannes, Lucas, Marcus

en Mattheus. Deeze vier Tafereelen zyn elk drie

en een half voet hoog, en vier en half breet, zyn-
de alle van gclyke grootte, meede gefneeden door

I

Gilles Roujfelei.

Van den ouden Palma. Eene San&a Familia.

Dit Tafereel bcflaatvier voet cn neegen duim in de

hoog-
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hoogte en zes voet twee duim in de breeteen gelhee-

den door Etienne Pkard le Romain in het Jaar 1682.

Van Antoni van Dyk, St. Antonius van Padua,

het Kind Jefus aanbiddende. Dit Tafereel is vyf
voet elf duim hoog en vier voet elf duim breet.

Egid. RouJJelet Sculpfit.

Van Nicolaas Poufyn. Het Beeld van Rebecca.

Dit is drie voet agt duim hoog, en zes voet breet;

gefneeden door Gilles Roujfelet in 't Jaar 1677.
Mozes uit den Nyl opgenoomen wordende in

het byzyn van Pharoos Dogter. Dit ftuk is drie

voet neegen duim hoog , en zes voet breet ; door
den zeiven gefneeden.

Het Manna. Dit Tafereel is vier voet hoog en

2.es voet drie duim breet ; door Guillaume Chdteau

in 't Jaar 1680 gegraveerd.

De Befmettelyke ziekte onder de Philiftynen.

Dit ftuk is vier voet en een half hoog en zes voet

breet
;
gefneeden door Etienne Picard le Romain.

Chriftus uit Jericho komende en de oogen dei-

twee Blinden aanrakende. Dit ftuk is drie voet

zes duim hoog en vier voet neegen duim breet en

gefneeden door Guillaume Chdteau.

Den Apoftel Paulus in den derden Hemel opge-

togen werdende. Dit Tafereel is drie voet drie

duim hoog en drie voet breet, gefneeden door

den zeiven.

Het Beeld van Pirrhus. Dit ftuk is vierde half

voet hoog en vier voet neegen duim breed : ook
door den zeiven gegraveerd Anno 16*76.

Het eerfte deel der Stand- Beelden enBorftftuk-

ken behelft zeftien Figuuren en drie Antieke Borft-

beelden, dewelke door Claude Mellan gegraveert

zyn.

Het
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Het tweede Deel derStatuèèn Börfth'-elden ver-

vat twaalf Statuë- beelden en een en dei tig Borft-

beelden, zynde deezc alle door Etienne Baudet ge-

fneeden op de manier van C. IVlellan , in het jaar

1677. en de drie volgende.

Plans en Geevels eeniger Koninglyke Hui:

namentlyk het Paleis dt Louvrej deszelik Gcnc«
raai bellek door Berrain geteekent; het voor (ie

gedeelte ofGeevel,en het binnenfte van het Picm,
naar den kant des Riviers. Deeze drie ftukken zyn
door Marot gefneeden.

Dezelve Faas met de Werktuigen om de ficc-

nen der boog van de deur op te hylTen. Dit
is gefneeden door Scbafitaanle Clerc in 't jaar 1677.
Die ftuk is agtien duim breet of daar ontrent , en
ontrent de veertien duim hoog.

Het Paleis van de Thuileries; deszelfs bedek,
in twee ftukken door Silvejire gegraveert. De-
zelve heeft ook gefneeden het Gezift der Thuile-
ries na de kant van de Louvre in twee Plaaten;

ook het Gezigt naar den Tuinkant, meede in twee
Plaaten; insgelyks het Gezigt naar de Rivierkant

;

het plan van den Tuin cn het Gezigt van de Tuin-
zyde in Perfpectief.

Het Koninglyk Paleis; deszelfs Gezigt en Gee-
vel in twee Plaaten gefneeden door la BoiJJiere.

Het Kafteel van Vincennes, deszelfs bovenge-
deelte, gefneeden door Pkrre Brifard; het Gene-
raal beftek van dien door SilVeftre, en een zelfde

Gezigt van Vincennes na van der Meulen door
Antoni Fran(ois Baudouim.

't Kafteel van Verfailles. Drie Plans en drie

Gezigrtn, alle v*n elkander verfchillende , door
Silvejire cn fa Pointe gefneeden in het Jaar 1666".

JL Ge-



161 Kcnft" Cahtnet der Bouw* Schilder-

Gezigten van Vcrfailles ter zeiver tyd na van der

Meuien gefneeden door Anti Franc. Raudouins.

Generaal Plan van Verfailles van 't Jaar 16*4.
Een ander dito in 't Jaar 1680, en vyf onderfchei-
dene Gczigten van gemelde Verfailles, alles door
Silveftre gefneeden.

St. Germain en Laye. Generaal beftek van dien.

Beftek van het Nieuwe Kafteel met deszelfs ge-

zigt
,

zynde drir, ftukken door Silveftre gefnee-

den.

Fontaineblau. Zes gezigten van dat Kafteel of
Lufthüis van verfcheide zyden , waar van een
op twee Plaaten, alles door Silvejlre gegraveerd.

. Een ander gezigt van Fontainebleau na Francois van
der Meulen op twee Plaaten gefneeden door Ant.
Franc. Bandouins.

Het Kafteel van Madrid ; deszelfs Grond-Tee-
kening en Beftek met het bovengedeelte. Deeze
twee ftukken zyn door Marot gefneeden.

Het Kafteel van Monceau. De Teekening van
het bovenfte van dat Kafteel en tweederhande
gezigten. Deeze drie ftukken zyn door Silveftre

gefneeden.

Het Kafteel van Chambord. Twee gezigten

van het zelve, waar van een in twee Plaaten. Dit

is door Silveftre gegraveerd.

Het Kafteel van Blois. Beftek van het Zelve,

op twee Plaaten gefneeden door Silveft/e.

Het Kafteel van Compiegne. De Teekening van

dit Kafteel door Dorbay gefneeden.

Het Kafteel van Maximont. Gezigt van dit

Kafteel naar den Tuinkant, gefneeden door SU"

Qeftre.

De Plans beftaan in vyfticn onderwerpen, en de
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Oppergedeeltcns in vier en dertig. I$r het geheel
neegen en veertig voet uitmaakende.

De Steeden, Veilingen, Kafteelen en andere
gebouwen van Vrankryk, ten getaele van zeeven-
tien, beftaandein tweeën dertig Hukken : te wec-
ten

De Pont Neufof Nieuwebrug te Parys, waar
over de Koning ryd , na de Teekening van Fran-
fois van der Mculen , op drie Plaaten gefneeden
door J-

. van Huchtemburg.

De Triomf - Boog, of Eerenpoort van St. An-
thoni's Poort. Dit ftuk is door Sebaftiaan le Clerc

gegraveert , het zelve is ontrent veertien duim
bfeet.

Het Collegie of Kweekfchool der vier Natiën,
gefneeden door Siheftre.

Profil der ,Stad Mets, in Lottharingen , te zien

na de kant van de Mazelle Poort, op twee Plaa*

ten gegraveerd door Silvcftre.

Gezigt en Perfpe&ief der Stad en Citadelle van
Verdun in Lottharingen, op twee Plaaten door
denzelven gegraveerd.

Gezigt enPerfpe&ief van Montmedy
f door den-

zelven in twee Plaaten gefneeden.

Gezigt van de. Stad en hetSlot of Kafteel van Se-
dan, door denzelven geteekent en gefneeden op
drie Plaaten.

Gezigt van het Kifteel of de Vcfting Martel,
geteekent en gefneeden op twee Plaaten door den
zeiven.

Gezigt van 't Kafteel van Gamez, geteekent

en gefneeden door denzelven op twee Plaaten.

Profil van de Stad en 't Kafteel van Stenay
,
op

twee Plaaten geteekent en gefneeden door denzel-

ven.

L i Alle
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Alle de volgende ftukken zyn van den Heef

van der MeuUn en door Antony Francoh Baudouins

gefneeden.

Gezigt van Duinkerken , in twee Plaaten.

Gezigt van Bezanc;on, in twee Plaaten.

Gezigt van Salins, van de zelve.

Twee onderfcheidene Gezigten van't Kafteel van

Sc. Laurent.

Twee verfehillende Gezigten van het Kafteel

van St. Anna.

Gezigt van 't Kafteel de Joux.

Geographifcke Kaarten.

Een Kaart van de omleggende Plaatfen van Pa-

rys
,
negen Bladen gefneeden door la Pointe.

Kaart van de Zeehaven van Breft, in twee Bla-

den door Cordier.

Grotwerk van Verfailles, op twintig Bladen :

nament!yk,

Het Plan van dien door Dorbay. De buitenfte

Geevel door le Pautre. Ook heeft hy in vier

Bladen gefneeden de Barelieven, die boven de

Poorten ftaan, en op een ander het Gezigt van de

Voorgevels of fonds van het Grot.

De groote marmere Groep, verbeeldende de Bad-

ftooven van Apollo met verfcheide Nimfen, (zyn-

de het Werk van den Heere Girardon) en is ge-

fneeden door Gerard Edelinck.

s De twee Marmere Groepen , verbeeldende Zee-

Paarden en Tritons, zyn gefneeden ,
naamentlyk,

die van Baïtbazar Marfy, door Etienne Picard le

Romain in het Jaar 1675-, en ^'ander van M.
Guilin door Etienne Baudet.

De twee Marmere Statue Beelden Acis en Gala-]

thea J
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thea, door den Heer Tu&y gemaakt, zyn door Jean

Edelinck gegraveert.

De Pylaaren van het Grot zyn op zes Bladen,

door le Pautre gefneeden. De Kroonen of Kan-

delaaren als mcede de Grynfen in twee Bladen

door Franfois (Joawveau.

Het Doolhofvan Verfailles is een Boek .beftaan-

de in een en veertig Plaatjes , verbeeldende veertig

Fonteinen , alle op de Fabelen van Efopus. Het

eerfte Plaatje is de Grond-Teekening of Plan van

het Doolhof, cn het eerfte onderwerp is Efopus

Beeld met een Minne-God. Den Heer de Ben-

ferade heeft daar Vaerfen op gemaakt, dewelke ge-

drukt zyn , en door de uitlegging der Fabelen,

trekt hy daar een onderwerp van Zeeden leflen

uit. Dit Boek is door Sebafiiaan le Clerc gefnee-

den.

Dezelve {tukjes zouden van gemeene grootte,

veertien duim hoog uitgekomen hebben , ten waa-

re het Werk niet tuflehen beiden opgefchort was

geweeft, en zouden te zamen het vervolg uitmaa*

ken van de eerfte Plaat door Louis Simoneau ge-

fneeden, waar in Efopus verbeeld is, zynde dat

de intreede van het Doolhof.

De Fonteinen en andere Cieraaden van 't Perk

van Verfailles ; te wecten de Statuè' Beelden van

de Pot Serdeau in twaalf Plaaten door Gerard

Audran en Gerard Edelinck gefneeden.

De eerfte deezer Graveurs heeft onder andere

gefneeden de ontfehaking van Proferpina , door den

Heer Girardon gemaakt-, den Dageraad door den

Heer Marfy, en het Afbeeld fel van Africa. Het
Statuë Beeld van den Satir of Bofch-God is door Ie

Pautre gefneeden. Dat van Latonc door Edelinck.

L 3 Het
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Het Gezigt van de Moeras door f/rael Silveftre,

De Fontein van Encelade, de Fontein van Flora,

zeeven Kommen van 't Paleis d'Eau
, neegen Ther-

men, zes Vazen en twee Sphinxen zyn alle elk

byzonder door le Pautrc gefneeden. Ook is 'er nog
het Gezigt van het Water- Tonneel door Louis Si-

monneau gegraveerd ; maar deKommen zyn door ver-

ichillende handen gefneeden. Dit Werkbehelft in't

geheel drieën veertig (lukken of enkele Bladen.

Nog is 'er de Fontein der Badftooven van Apol-
lo, in het kleine park te Verfailles, door J. Cot-

telle geteekent en Louis Simoneau gefneeden.

Het groot {Carroufel') Steekfpel, in 't Jaar

i6<5i gehouden, beftaat in honden en agt Plaaten,

zo groot als klein, door If. Silveftre en Frangois

Chauveau gefneeden, namentlyk door den eertien,

Het Gezigt der Frontifpice, agt Gezigten van
de Marfch , een comparfe van vyf Quadrilles een

courfe de tête en een courfe de Bague of Steekfpel

naar den Ring.

De tweede heeft dertig der Ridders van de Qua-
drilles gefneeden , als meede vyf en vyftig divifen

of Zinfpreuken, drie Vinjetten
,

agt Lettres grifes

en twee Culs de Lampes.

De Vermaakelykheeden van het betovert Ev-
land , ofte de vermaaklykheeden des Konings 'te

Verfailles, in drie daagen verdeeld, beginnende

met het kleine Carroufel den 7den Mey 1664,
vervattende neegen Plaaten,een Vinjet, en een Let-

tre Grifte > alles door Jfrael Silveftre gefneeden.

Het Feeft van Verfailles, in het jaar 1668. Dit

zyn llluminatien door le Pautre gefneeden in vyf
{lukken met Cyflfers.

Ander Feeft van Verfailles in het Jaar 1674. w*tr

van
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van zes Plaaten door Francois Chauvcau, in alles

twintig Plaaten, een Vinjet en een Lettre Grife.

Cieraaden van de Louvre en de Thuïleries

:

te weeten ,

Elf Plaaten van Apollos Gallery, verbeeldende

Cieraaden van gemelde Gallery , door Berrain ge-

gefnecden.

Dirtien Plaaten van verfcheide Ornamenten,

waar van vier tot de Thuileries behooren , door
Francois Chauveau gegraveerd.

Vier Plaaten van Panneelen en Lambrifeeringen

,

door le Moine gefchildert en gefneeden.

De Behangfels en Tapyten ; een en vyftis; fluks,

door Sebajiiaan le Clerc gefneeden, met malkander

een Boek uitmaakende, te weeten drie Frontifpices

of Titel- Plaaten, Hiftorifcher wyze, drie Vinjatten,

drie Lettres Grifes en twee Culs de Lampe. Nog
zyn 'er agt grootte Plaaten op de vier Getyden van
^t Jaar, en op de Elementen of Hoofdftoffcn. By
elk zyn 'er vier Merkteekenen of toeëigeningen

met Zinfpreuken.

Vier andere afgezonderde (lukken, welke groot-

ter zyn , met haare randen , waar op Hiftorien

,

onder andere eene verbeeldende de neederlaag der

Spanjaarden by de Vaart van Brugge , onder het

geleide des Graave van Marfin , in het Jaar 1667.
Een andere verbeeld het beleg van Douay in het

zelve Jaar, en een andere dat van Doornik, üee-
ze drie ftukken zyn door Sebajiiaan le Clerc gefnee-

den, en de vierde is ten deelen door hem gecdl,en
ten deelen door Jean Baptifle Nulin gegraveerc

;

dit Huk verbeeld de vernieuwing van het Verbond
tuffchen Vrankryk en de Zwitzsrs, in de Hoofd-

ig 4 kerk
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kerk dier Stad bezwooren den agtienden Novem-
ber 166%.

Antieke Medailles van 's Konings Cabinet, door
Boifftere gefneeden in zes en dertig Plaaten, en de
Medaljes of Gedenk-Penningen van het needer- Kei-
zerryk door Giffart meede op zes en dertig Plaa-

ten gefneeden.

Het Boek der Gediertens beflaat zes en dertig

Plaaten, zynde Anatomifche ontleedingen der Vo-
gelen en Gediertens van Verfailles, met een Titel-

plaat, een Vinjet, twee Lettres Grifes, en een Cuï
de Lampe ^ alles door Ssbajiiaan le Clerc gegra-
veerd.

Een Boek der Planten, beftaat in hondert en drie

en dertig Plaaten, een Vinjet, en een Lettre Grife
y

gefneeden door Roffe Robert en Chatillon.

De Boeken der Tradaten over de Mathefïs en
Bouwkunde , bevatten vyf Plaaten tot den Text
der Grondmeeting, een Vinjet, een Lettre Grife,

en een Cul de Lampe.

Vyf kleine Plaaten, dienende tot het Traótaat
van het Waterpas, gefneeden door Marot.

Agt Plaaten , zynde Problemma over de Archi-
rectuur van den Heer Blondel

%
vyf Vinjetten, vyf

Lettres Grifes en vyf Cul de Lampe,
Vyf en zestig Plaaten van Vitruvius van den

Heer Perrautfs vcrtaaling.

Twee Vinjetten en twee Lettres Grifes : nog zyn
'er tot dat Boek elf Plaaten by vermeerdering.

Vyf en zeftig Plaaten over de Bouwkunde van
den Heer Felibien.

Twee en veertig Plaaten van verfcheide Borft-

en Stand-Beelden en Ornamenten van Verfailles,

éoor verfcheide Graveurs gefneeden.
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Andert\aanmerkelyke /lukken, naderhand
gegraveerd: te weeten >

Het Coepel van de Capelle te Seaux , door wy-
Jen den Heer le Brun gefchildert in drie grootte
ftukken, door Gerard Audran gefneeden in het laar

1681.

Het Plafond van het Pavillon van Aurora door
den zeiven Schilder afgemaalt en in vier Plaaten
door Louis Simoneau gefneeden.

Het Tafereel van den Heiligen Petrus in Men-
torio , verbeeldende de verwifleling van gedaante
onzes Zaligmakers

,
zynde het laatfïe Tafereel van

Rapha'èl', het is twaalf voet vyf duim hoog en
breet zeeven voet neegen duim en een half, door
Simon ïhomajfin in twee ftukken gegraveerd.

Het Franchc Comté,zo als dat gefchildert is aan
net end der groote Gallery van VerfaiHes, dooi-
den Heer le Brun en in twee ftukken gegraveerd
door Charles Simowau Senior.

Deflag van Mont-Calfel, een groot ftuk in de
brcete* gefneeden door Stbafiiaan le Clerc.

De Trap van Verfailles , door Etienne Baudet in
zes Plaaten gegraveerd , waar van een in twee ge-
fneeden, zo dat 'er thans zeeven ftuks zyn.
De zes en dertig Zeegenpraaien, gefneeden door

tfOhvart , Marot en Chatillon , en verfcheide ande-
re door Sebafiiaan le Clerc.

Het Plafond van het Cabinet der Juweelen van
den Hertog van Bourgondien te Verfailles, door
wylen den Heer Mignard gefchildert, en in drie
Plaaten gefneeden door Gerard Audran.
Twee der laatfte Tafereelen van den Heer le

L f Brun t
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Brtrn , te weeten de Kruisdraging , en de Intreede

binnen Jerufalcm, beide in 't groot gefneeden door

CharUs Simoneau Senior.

Het plafond der Kapelle van het Kweekfchool

van Se. Sulpice, verbeeldende een Heemel praal ofHe-
melvaart Maria, door den Heer Ie Brun gefchil-

dert, even voor de dood van dien grooten Schil*

der, in twee (lukken doorZ,ü#/j Simomau in *t ko«

per gebragt en voltooit Anno 1 690.

Het eerfte Tafereel van het Cabinet des Hertogs

van Bourgondien is door Antoni Cej^/gefchildert,

cn verbeeld de Zamenfpraak van Martha én Maria,

leggende voor de voeten des Zaligmakers. Dit

ftuk is door Louis Simoneau gefneeden.

Het Stand -Beeld te Paard van Lodewyk de

XIV, is een groot ftuk Werk, door den Heer Gi-

rardm gemaakt , en door Charles Simoneau Senior

gefneeden, na het Tafereel door den Heer Houaf~

fe gefchildert.

P E
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ANTONI FRANCOIS
VAN DER

M E U L E N.

Schilder der overwinningen van den Ko-
ning van Vrankryk Lodewyk de XIV.

De grectigheid, waar meede de Werken van
dien vermaarden Schilder gezogt worden,

ftrekt ten bewys van den roem, dien hy dcor 'de-
zelve verkreegen heeft; de Catalogus van alle ftuk-
ken na zyne werken Öegraveert, moet ongetwyf-
feit aan de nieuwsgierigheid der Konftbeminnaaren
voldoen.

Naamen der Graveurs ^ dewelke de IVer*
ken van van der Meulen gefneeden

hebben.

J. V.Huchtcmburghi De Hoêge-, Antoine Fran-
fqis Baudouim en Nolin de oude* Robtrt cu iV7-

colas

1 -
• D E

ERKEN
VAN DEN HEER

\
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colas Bonnaert; Nicoïas Cochin\ Charles Simoneau

Senior; Francois Ertinger enz.

Werken van van der Meulen , Konjl - Schil-

der van Lodewyk XIK

Het Portret van van der Meulen. Nicolas Lar-

gilier Pinx. P. van Schuppen Sc.

Het ftuk genaamd de Pont-Neuf. Dit is in drie

Bladen in de breete. J. V.Huchtemburg Sc.

De Intreedc van den Koning in Duinkerken
,

zynde een groot ftuk van twee Bladen in de bree-

de. De Hooge, Sculpf,

De inneeming van Dole, een groot ftuk van

twee" Bladen in 'tbreede. J. V. Huchtemburg , Sculpf,

Gezigt van Bezangon; groot ftuk in twee Bla-

den in 't brecde. Antoni Francais Baudouins Sc.

Gezigt der fteede en voorftad van Salins enz.

Groot Stuk van twee Bladen in 'tbreede. Idem Sc.

Twe differente Gezigten van St. Laurens de la

Roche ; groot ftuk in 't breede van dezelve

groote. Antoni Francois Baudouins Sc.

Gezigt van 't Kafteel van Joux , enz. Groot

ftuk in 't breede. Idem. Sc.

Twee onderfcheidene Gezigten van het Kafteel

St. Anna: groote ftukken v\\ breede. Idem. Sc.

Gezigt der Stad Grais en groot ftuk in de breed-

te meer dan een Blad. Idem Sc.

Gezigt van de Stad en Citadelie van Calais,naar

den Landkant, een groot ftuk in de breettc. Robért

Bonart Figuravit , Franc. Baudouins Sc.

Gezigt der Stad Ardnes naar den kant van Ca-

lais, groot ftuk in 't breede- R. Bonart fig. Am.
F. Baudouins Sc.

Gezigt der Stad Ryffei naar den kant van Fur-
nes,
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nes, en 's Konings Leeger voor die Vefting in 't

Jaar 1667. naar het Lceven, groot ftuk in 't breet

twee Bladen. J. P'. Huchtemburg en Baudouins,

Sc.

't Gezigt van •$ Konings Leeger voor Duoay,
gecampeerd in het Jaar 1667. Groot ftuk van twee
vellen in 't breede. Rob. Bonmrt cnBaudouins Sc.

Gezigt van Cortryk naar de zyde van het Oude
Kafteel, met den Optogt des Leegers. Fr. Bau-
douins en G. Scotin Sc. Groot ftuk in twee breede
Bladen.

Gezigt der Stad Doornik naar de zyde van het
Oude Kafteel. Nic. Cocbin Sc. Groot ftuk in 't

breet van twee Bladen.

Gezigt en Beleegering van Oudenaarden, onder
't gebied van Lodewyk XIV. Den Naam van
den Graveerder ftaat 'er niet op. Groot ftuk in

twee breede Bladen.

De Intreede der Koningin van Vrankryk in

Arras in het Jaar 1667, voor den Koning getee-
kent en gefchildert. Rob. Bonnaert Sc.

Gemelde Koningin naar Fontainebleau ryden-
de, verzeld van haare Lyfwagten, Ant. Fr. Bau-
douins Sc. Voor den Koning geteekent, groot ftuk
in het breet.

De Koning van Vrankryk in zyn Kales, ver-
zeld van Dames in het Bofch van Vincennes.
Groot ftuk in 't breede. Rob. Bonnart fig. Fr,
Baudmns Sc.

Gezigt van het Kafteel van Vincennes na de zy-
de van het Park

; een groot ftuk in het breede.
yfttf. Fr. Baudouws Sc.

:

Gezigt van 't Kafteel van Fontainebleau na den
Tuinkant, voor den Koning geteekent en gefchil-

dert,
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dert j een groot ftuk twee Bladen breet. Ant. Fr.

Baudouins Sc.

Twee Gezigten van het Kafteel te Verfailles

,

welkers eene is, gelyk het gemeld Kafteel voor

deezen was, en het ander na de kant van de Oran-

gerie ,
groot ftuk in het breet. Idem Sculpfit.

: Gezigtvan de Stad Bethunes, in de Provintie van

Artois ;
groot ftuk van twee Blaaden in 't breede.

Ant. Fr. Baudouins Sc.

Gezigt van Luxemburg na de zyde der Mans-
feldfe Baden; groot ftuk in 't breede. Nic. Bon-

Kard Sc.

De Overtogt van den Rhyn door de Franfcheo,

in het Jaar 1671 den 10 Juny. Een groot ftuk in

't breet, meer dan een Blad groot.

De aankomft des Konings van Vrankryk voor

de Stad Maftricht^voor hem geteekent en gefchil-

derd, een groot ftuk in 't breet meer als een Blad

groot. Rol. Bonnart Sc.

Gezigt van de Stad en 't Kafteel van Dinand

,

doordc Franfchen Beleegerd in 't Jaar 1675*. Ni-

col. Bonnart Sc. Een groot ftuk, grootter dan een

Blad.

Aankomfte des Konings van Vrankryk voor

Douay, door zyn Ruitery berend in 't Jaar 1677.

Voor hem geteekent en gefchiklert. Groot ftuk

van twee Blaaden in 't breet. R. Bonnart Sc.

Valeneyn ftormenderhand ingenomen en door

bevel des Konings van de Plundering bevryd, den

iz Maart 1677. Groot ftuk van meer als een Blad.

R. Bonnart Sc.

Gezigt van de Stad en 't Kafteel van Kameryk

,

door Lodewyk XIV beleegerd en ingenomen in

de maand April 1677. Voor hem geteekent en ge-

fchildert
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fchildert in een der zyden Van de groote Trap tc
Verfailles. Groot ftuk in het breet. Fr. Ertinger.
Sc.

Aanval der Citadel le van Cameryk na de innee-
ming der Stad , in het zelve Jaar : Groot ftuk in
't breet van meer als een Blad. R. Bonnart Sc.

Gezigt van de Stad St. Omer na de kant van het
Fort Bournonvillc, doorKonings leegcr beleegerd
en ingenomen onder 't gebied des Hertogs van Or-
leans in dc maand April 1677. Voor den Ko-
ning getcekent en gefchildert, aan d'eene kant van
de groote Trap de Verfailles. Robert Bonnart Sc:
Zyride een groot ftuk.

Het Leeger van den Prins van Oranje geflagen
voor Mont-Caflèl, en het Leeger van Vrankryk
onder 't bevel des Hertogs van Orleans in 't Jaar
16jj. Voor den Koning Lodewyk de XIV getce-
kent en gefchildert, op de groote Trap van 't Kas-
teel te Verfailles. Zynde een groot ftuk in de
hoogte.

Gezigt van Leau, een fterkc vefting inBraband,
leggende midden in een moeras, des nagts door de
Franfchen beftormt en ingenomen in't Jaar 1577.
Fr. Ertinger Sc. Groot ftuk in de lengte.

Gezigt van een Jagt voor den Koning uitge-
vonden en gefchildert, zynde een ftuk in de hoog-
te. Antoni Francois Baudouins Sc.

Drie Jagt-Gezigten
j het eene is een Wolvejagt;

in het andere laat men op het voorfte gedeelte dc
jngthonden aan een Beek drinken, en in het derde
ziet men een Koets in het verfchiet. Antoni Fran-
coii Baudouins Sc.

Gezigt van een Gevcgt, opgedragen aan den Her-
tog van Anghien.
Een ander Gezigt van een VekMag

, opge-

draa-
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draagen aan den Hertog van Chevreufe, zyn-

de een ftuk in 't breet. J. F. van Hucbtemburgb

Sc.

Een dito in het breet ,
opgedraagen aan den

Heere Jaback. Antoni Francois Baudouins Sc.

Gezigt van een Landfchap ,
opgedraagen aan den

Heer le Brun , waar in een Jagt en een Gezigt van

een Stad in het verlchiet; dit is een groot Huk

van een geheel Blad, met de Wapens in 't midden.

Antoni francois Baudouins Sc.

Een ander Landfchap ,
opgedraagen aan den

Hertog van Bourbon.

Een dito
,

opgedraagen aan den. Hertog van

Noailles , ter geleegemheid van een Intreede, zynde

een ftuk in 't breet met Wapenen.

Nog een ander Jagt-Gezigt opgedraagen aan den

Heer de Louvois.

Gezigt van de Ingang van een Tuin. Ant. Ge-

noels in-v. en Sc. van der Meukn excudit.

Een ander Gezigt, waar in twee Pedeftallen

met twee Bloempotten daar opj zynde van dezelve

Meelters.

Een ander Jagt-Gezigt, in het breet, waar in

twee Ridders, de eene op den Voorgrond een Paard

houdende. Ant. Fr. Baudouins. Sc. met Boicha-

gien.

Een Landfchap , waarin Paarden by de Hand

geleid werdende , verbeeld zyn.

Gezigt van een Tuin met een Waterval.

Veertien Gezigten, waar van twee opgedraagen

zyn aan den Heer Jaback en de andere aan den

Heer de Champagne.
Een Boek van vier Landfchappen van middel-

matige grootte , in de breette. Francois Baudouins

Sc.

Tien
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Tien ftukken van verfcheide geftaltens van

Paarden tot Studie dienende ; dezelve zyn in de
breette. J. Huchtemburgb Sc.

Een Boek van zes Landfchappen in de breette.

Ant. Fr. Baudouins Sc.

Een Boek mee vyf Landfchappen in de breette.

Ant. Genoelsfec. van der Meulen excudit.

Een groot Landfchap in de hoogte. Ant. Gc-
noels iriv. AnU Fr. Baudouins Sc, Ant. van der
Meulen excudit.

Een Landfchap in de breette, waar in twee
Beelden en een Waatergezigt. Ant. Gcnoeh
Sc.

'

Een Landfchap zynde een Jagt in het breede 5
op de voorgrond zit een Man met zyn rug en aan-
ligt op zyde, ncevens hem een Hond. Fan der
Meuleninvenit & excudit J. Huchtemburgb Sc. .

Een Landfchap in 't breede, waar in een Koets
in het Bofch komt rydea.

Een ander Landfchap
,
insgelyks in de breette ,

waar in een Overvaart, Ant. Gcnoeh invenit &
Sc. van der Meulen txcudit.

Een Boek, waarin zes Landfchappen in 5trond
verbeeld zyn, middelmatige grootte. Ant. Genoels
inv. 13 fee. van der Meulen excudit. Men vind 'er

by van Poujjym uitvinding.

Een Boek met zes Landfchappen in het rond.
Ant. Genoels inv. (3 fee. van der Meulen excudit.

Een Boek met zes Landfchappen ontrent van een
half voet. Ant. van der Meulen invenit

9 Ant. Fr.
Baudouins, Sc.

Een Boek met zes andere Landfchappen
, insge-

lyks in 't breede, maar langwerpiger. Ant. Genoels

fee. Ant. van der Meulen excudit.

Een Bock, waar in zes Gczigten in Perfpe&ief,

H dee-



1^3 Konfi-Cabittet der Bouw- Schilder-

deeze zyn wat langwerpiger. Ant. Genoels ïnvenït

& fecit. van der Meulen excudit.

Vier Gezigten vanVeldflagen,Gevegten en Op-

togten, zynde in het breet ontrent zes duim. J.

van Huchtemburgh Sc.

Twaalf Landfchappen en Gezigten van Geyeg-
ten, van grootte als de voorgaande. J. van Huch-

temburgh Sc.

Agt ftukjes van verfcheide daaden van Lodewyk

XIV. zynde kleine ovaalen in't breet. J. van Huch-

temburgh Sc.

Vier andere ftukjes ,
zynde verfcheide daaden

van den voorgemelde Koning, als meede Gezigten

van Campementen. De grootte in de brectte, als

van zes duim. J.van Huchtemburgh Sc.

Vier andere dito , kleine Gevegten, van dezelve

groote. J. van Huchtemburgh Sc.

Een Groep van grootte Beelden , de Nederlaagc

van Marzin verbeeldende, van der Meulen inv.

Nolin Senior Sc,.

DE
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C ATALOGÜS
DER

SCHILDERYEN
VAN

VERSCHEIDE MEESTERS,

Welkers groote op de Prenten aangewee-
zen zyn,met de naam der geene> door wel-
ke die gefneeden zyn, onder het bellier en
volgens de Ttekeningen van havtd Te-

mets , Nederlands Schilder 3 Kamerbe-
diende van Prins Leopold Willem ,

op zyne beveelen en na de Origineele
Tafereelen van zyn Konil - Kabinet ia

Dceze Catalogus heb ik geoordcelt zeer dienftig
aan het gemeen te zyn. Door dezelve kan

•nen een denkbeeld vcrkrygcn van een meenigte Ori-
gineele (lukken uit Italien, Florcnfen, Lombar-
den en andere plaatzen. Ik heb alle de {tukken
Van ieder Schilder by malkander gefchikt, om der-
tel ver getal aan te wyzen, en hebbe ook de Gra-
veurs van dien aangetoond

; namentlyk,
Van Michil Angelo, twee Tafereelen, zynde het

Sene zyne vervoering van Gammedes,door jg. Boel
M i ge-
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gefnecdcn , en het ander de droom van Michel i\n-

gelo door van Steen gegraveerd.

Van Julia Romano , een Tafereel Pluto tot on-

derwerp hebbende en gefneeden door J. Troyen.

Van Hannibal Carrache, vier Tafereelen, zyn^

de de overfpeelige Vrouw , de Samaritaanfche
]

Vrouw en twee Dooden Chrifti Beelden, welke

gefneeden zyn door Theodoor van Keffel, van Steen

en Pieter Lifibetten.

Van Jan Belyn, zes onderfcheidene ftukken,

waar onder een Maagd, een St. Sebaftiaan, en ge-

fneeden door Pieter Lifibetten, J. Popels en Lucas I

Fofterman de Jonge.

Van Georgion , zes differente ftukken , waar
j

onder de Maaltyd by den Pharifeër, gefneeden door I

Theodorus van KeJfel,J. Troyen
, £K Boel en Lusas

J/ojlerman de Jonge,

Ook zyn 'er twee Portretten zonder naam, bei-

de gefneeden door J. Troyen.

Van Paulo Feroneze, vyfticnderlye ftukken,

waar onder op onderfcheide daaden en gehei-

men des Leevens Jefu Chrifti - drie andere van

eenigc Heiligen j
gefneeden door Theodorus van

Kejfeh B°el i J- Zroye», Pieter Lifibetten en W\,
Hollar.

Van Correghy driederly onderwerpen en twee

Portretten enz 5 alle gefneeden door £K Boel, J.
Troyen , Theodorus van Kejfü en Thomas van Kroofii

Vmjacques Tintoret, zeven differente ftukken,

waar onder het Manna des Hemels, de Vlugt naar

Egypten , Chriftus in den Hof biddende
;
gefnee-

den door van Hooy
, OJfenbeek , Pieter Lifibetten

,£n Theodorus van K 'ffel

legeenderhande Portretten zonder naam, vat

da
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den zeiven Schilder > door Lueas Voflerman de
Jongfte cn J. ïroyen gefneeden.

Van D. Fetti, tienderley (tukken, waar onder
den Trouw van .Sr. Catharina, de Vlugt naar

Egypten
;

gefneeden door 'theodorus van KeJfel,

Q Boel, van Hooy en OJfenbeek.

Van Andrea Schiavoni , dertien Tafêreelen , waar
onder de Boodlchap aan de Herders, een zittende

Maagd 5 gegraveerd door ïheodorus van KeJfel, §K
Boel* G- l<awwerSi J. Troyen en Pieter Liftbetten.

Van Titiano, tien Tafêreelen van verfcbillen*

de onderwerpen ; alle gefneeden door Picter LiJÏ-

hetten, J. froyen, Q. Boel, Theodvrus van KeJfel,

J. Popels, Lucas Voflerman de Jongfte en van Steen.

Van den ouden Palma, twaalf Schilderyen van
différente onderwerpen , waar onder het Bezoek
van Elizabeth aan Maria, een Opftanding van La-
zarus en neegen Portretten zonder naam > alle door
Lucas Vojlerman gefneeden.

Van den Jongen Palma, zeftien Tafêreelen , be*
flaande in verfchillende onderwerpen, waar by een
zittende Maria Beeld , een zittend Chriftus Beeld
cneen Portret 5 gefneeden door J. Pepels, ' Pieter
Liftbetten,

c
theodorus van KeJfel, J. troyen

, jg.
Boel en Lucas Voflerman de Jongfte.

Van de iS^wVjneegentienSchildeiyeni Van ver-
fcheide onderwerpen, waar onder 'tweemaal dc
vier Getyden des Jaars, op verfchillende wvze be-
handelt en een Portret

; gefneeden door J. Yroyen,
OJfenbeek , Thcodorus van KeJfel, Lucas Vofletman
de fongfte en Jg. Boel.

Van Leonard da Vinei , een Herodias Beeld. J.
Troyen Sc.

Van Frederko Bmocchio , een zittende M-iria

M 5 B.dd,
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Beeld en den Heiligen Jeronimus. Pan Hooy del.

&Sc.
Van Franctfco Mantuano, het afdruk fel des Aan-

gezigts Chrifti op een Gordyn. J. Troyen Sc.

Van Primatrice, Moïfes met zyne Roede op den

Rótsfteen flaande Pieter Lifibetten Sc.

Van D. Ferrarees , een Jeronimus Beeld. Q
Boei Sc.

Van Guido Rheni, drie Schilderyen , waar by
Suzanna in het Bad

;
gefneeden door Theodorus van

Kejfely Lucas Pofterman en van Steen.

Van Polidoor, Venetiaan, drie ftukken,waar on-

der twcederly zittende Maagden , door Offenbeek

en P. Lifibetten gefneeden.

Van Paris Bordon, vier Tafereelen verfchillen-

de onderwerpen, waar onder een Adam en Eva,

een Jeronimus Beeld ;
gefneeden door "theodorus

van Kejfel en P. Lifibetten.

Van Spanjolet , twee onderfcheidene (lukken,

Chriftus in het midden der Leeraaren en den A-
poftel Petrus, gefneeden door J. Troyen en Lucas

Pofterman de jongfte.

Van Procaccino een zittende Maagd. D. Clafens

Sc
Van Pordenonne^ een Chriftus Beeld ten graven

gelegd w rdende. J. Troyen Sc.

Van Paleminoy vier ftukken, waar onder een

zittende Mofes om den Cys-penning aan denKei-

zer; gefneeden door Pieter Lifibetten , N. Souttef,

Boel en van Steen.

Van J. Lütti, twee Tafereelen, zynde twee Doo-
de Chrifti Beelden ,

op onderfcheidene manieren

;

y. Troyen Sc.

Van Fontani, een Beeld van St. Sebaftiaan. J.
troyen Sc.

Van
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Van Venetiaan , een Judith.

Van Paduaan , twee ftukken
, zynde Adam en

Eva. Q Boel Sc. & Judith. J. troyen

Van Manfredo, twee ftukken, zynde het een

het Gebed in den Hof, en het andere Soldaaten die

met Kaarten fpeelen. lAfibettm Sc.

Van C. Byjoniy St. Catharina, na deszelfs Mar-

celfchap door de Engelen opgenomen werdende.

7- Troyen Sc.

Van Baxaiji, twee Tafereelen, in welkers cene

een Overvaart. jg. Boel Sc.

Van P. Vecchio , twee differente Portretten, door

Lucas Fofiermm de Jongfte gefneeden.

Van Catena , twee verfchillende Portretten , door

den zeiven gefneeden.

Een ander Portret, halver lyf, een Pelgrims

Palfter houdende, gelyk een St. Jacobus, door

den zeiven gefneeden.

Een ander met een bonte Rok of Tabbaerd en

een Kraag, door van Hooy geteekent en gefneeden.

Portret van een Jefuit, zynde een heel Beeld,

twee Pylen houdende. J. Troyen Sc.

D E



184. konft-Cdbmt dêt Bouw- Schilder-

WERKEN
VAN

PETRUS
PAULUS

R U B B E N S,

Beeze beroemde Schilder, wierKonflige Wer-
ken beurtelings het voorwerp van berifping

tn verwondering geweeffc zyn, is waardig alhier

plaats te vinden, om door het verhaal zyner Wer-
ken kenbaar te maaken de vermaardfte Needer-

landfe Plaatfnyders, door wien deszelfs Prenten

voortgebragt zyn, welkers Naamen hier vol*

gei);

Lucas P"öjlerntdn y Senior en Junior $

Corneïis Galle,

Peter de Jode^

jp. <van Sompei*,

P, §Quitnan,

Ciïteslis Bloemèerdi
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Joan Meyjenz
9y

Kxuill. Pauneel
9

Boetim en Schelde a Bolfeverd,

Paultis Ponce
9

Jeronimus en Joannes JVitdoekS}

Alexander P~oei 9 Junior.

Cornelis van Kaukerken^

Adrianus Lomellin y

Nic. Lauwerts,
Cornelis van Dalen Junior*
Renioldus Heynhoueks y

Jdcques Nee/s,

j. Suyderhoefy

N. Pean,
Peter de Balliu$

Frans van den Wyngaarde^
Chrifioffel Segers.

IN HOUT;
M. P. Ceviro.

Conrad Nic. Lauwert*}
Richard Colyns,

Andr. Stoock,

Jacques Mathan^
N. Rickman,
Mich. JVataliSy

Mich. Lafhe,

CoenraadWawwmans^
IV. Pecinus,

Peï. én Aubett Clouvet
i

Gillis van P]

anderen
,

Cornelis Fiffcber,

Pet. Ifelburg van Keulé»;
Marinus

,

M f
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Hendrik SnyerSy

Frans van den Steen
,

Pet. vanSchuppeHy

J. Payne,

Joa. Muller,

Alexander van der DoeJs>

Jean Louis 5

J. Collaert%

A. Hanzelet)

Joa. Calluaert,

*tbeod. van ïhulden,

Richard van Orlay^

Ant. Couchet,

M. Peuvir y

Ab. Bloteling ,

fP. Hoïlar, en

Lucas van Uden.

De Volgende ftukken zyn Heidenfe Afgoden

,

Portretten van Keizers en Wysgeercn, na de Oude
Gedenk-Penningen , Romeinfche ftukken en on-

derwerpen van Herfchcppingen.

Neegen ftukken, HeidenfcheÖudheeden crt Of-

ferhanden. Cornelis Galle Sc.

Drie Hiftorie ftukken tot zolderingen ; nament*

lyk , Jupiter en Juno in den Heemel , Guill. Pau-

neel Sc. Phaèton en een Vergadering der Go-
den. Lucas Poflerman. Dit ftuk is ovaalswyze.

Drie andere, zynde Vrouwen-Beelden, het eene

•en flapende Vrouw en een Satyr die haar be-

fpicd.

Het Beeld van Daphné en een klein Vrouwe
Beeldtje, die een Adelaar te drinken geeft.

Vyfticn ftukken, zynde Hcrfcheppingen 5 na-

ment-
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mentlyk , de Herfchepping van Baucis en Phile-

mon door Jupiterj Ixion door Juno ontdekt. />>

van Sompel Sc. Een Groot Venus Beeld, v/aar op
gefneeden ftaat : Órta Mari. Pet. de Jode Sc.

Een kleinder dito van andere verlchillende. Pet.

Soutman Sc.

Venus de Minnegoden te zuigen geevende. Cor»

nelis Galle Sc.

Venus, dewelke Adonis dood zyndc befchouwt.

Venus een Spiegel inde hand houdende , waar in een

Portret verbeeld isj een Gaftmaal der Goden,
alwaar den Appel geworpen werd, Paris Oordeel.

Adriaan Lommeün Sc. Dit is een groot ftuk in

de breette j Diana en de Nimphen na de gedaane

Jagt üapende. Dit ftuk is in de breette. J. Louis

Sc.

De Kop van Meleagers wilde Zwyn. C. Bloem
Sc.

Een ander dito. J. Meyjfens fec. y een andere in

*t klein ; de drie Bevalligheeden , een groot ftuk

in de hoogte; en de ontfehaaking van Profèrpina,

waar in Pallas haar befcherraen wil. Pet. Soutman

Sc.

Andere ftukken door Guil. Paumel gefneeden.

Een zittend naakt Beeld , een Spiegel houdende

waar in het zig befchouwd j dit ftuk is booven
rond.

Apollo en Daphné, tneede boven rond.

Een flaapende Vrouw, waar by een Satyr die

haar wil ontdekken.

Nog zes andere kleine ftukken van den zeiven.

Gedenkpenningen van Keizers en fVysgeerenï

Vier kleine Gedenk-Penningen van Keizeren.

An-
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" Andere differente ftukken na Marmer geboots*

te weeten vyf Antieken : zynde

Gajus Cxfar. Boetius a Bolfweeft Sc.

Nero. Paul Ponce Sc.

Publius Cornelius Scipio Africanus. Paulus Pon*

tius Sc.

Marcus Brutus Imperator. Lucas Vojlerman Sc.

Marais Tullius Cicero. Hisronimus Witdoueck

Sc.

Twee andere Kóppen van den Keizer Julius

Caefar en twee Wysgeeren zynde Solon en So-

crates.

Twaalf Börftbeelden van Wysgeeren na Antie*

&e Marmere ftukken te weeten :

Plato Ariftonts F. Ath. Lucas Vojlerman Sc.

Demofthenes. Ath. Orator. Hieronimus Witdo*

nuk Sc
Sophocles Philos. Paulus Pontius Sc.

Democritus. Luc. Vojlerman Sc.

Lucius Annseus Seneca. Luc. Vojlerman Sc.

Een ander dito in 't klein, Idem Sc. als meede

het Beeld van Plato.

Een ander Lucius Annxus Seneca. Lucas Vós*

terfnan Sc. 1683.

Socrates. Paulus Pentius Sc.

Hippocrates. Idem.

Seneca zyne aders geopent werdende. Alex*

Voet 'Junior Sc.

Seneca alleen in het Bad ftaande dood te bloeycn

Cornelis Galle Sc.

Andere onderwerpen!

Het Hoofd vanCyrus in Bloed gedompeld. Paul

Pentius Sd
Drie



Beeldhouw- en Graveerkunde. 189
Drie Romeinfche Beelden de Liefde verbeelden-

de, het een in 't groot van Cornelis van Kaukerken,

een kleine met een andere. Jtlcx. Voet Sc.

Een (luk , verbeeldende een Vierfchaar. Romold.

Heynhouks Sc.

Een ftuk, waar in de gaave van onthouding van
Scipio Africanus verbeeld is. Zyndeeen groot ftuk

in 't breet. Scb. a Bolfwert Sc.

Twee (tukken zynde een Veldflag van Conftan»

tinus, en de breeking der Brug, waar door Ma-
xentius verdronk dit is een groot ftuk in 't breet,

beide met Wapenen onder aan.

Twee andere (tukken ter cere van gemelde Kei*

zer Conftantinus. Lucas Vofierman Sc.

Een dito , waar in de Zeege-Teekenen ter eere

van Conftantinus opgeregtj dit ftuk is in de
hoogte.

Het gevegtder Amazoneiün zes ftukken,dieaan

elkander behooren.

Géeftelyke (lukken uit het Oude Verboyd.

Het Paradys.

Drie ftukken van dc Heilige Drieè'enheid ,
9
t

eene door Lucas VoJierman 9
ecn ander door-ddnaa»

fjweUiny en de laatfte door Sch. a Bolswert ge-
fneeden , waar in een doode Chriftus.

Vyftien groote pukken.

De oude Offerhanden vernietigt. Scb. a Bols-
ivert Sc.

De Zeegenpraal dpr R. Kerk en van het H. Sa-
«rameac» Idem Sc.

Een
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en ftuk op de hervorming van St. Francilcus

Order ,
zynde een groot Hiftorifch ftuk , in de

breette. Paul Ponttus Sc. in 't Jaar 1634.

De Leeraaren der R. Kerk over de twift van 'c

H. Sacrament, een ftuk in de hoogte, waar op

ftaat Hic Panis. Scb. a Bols. Sc.

De vier Evangeliften , een groot ftuk in de

hoogte, idem Sc.

De Onderteekening van 't Concilie tegen J.

Calvinus. Een ftuk in de hoogte. H. Snyers Sc.

Zeegenpraal der R. Kerk, waar op te Leezen

ftaat : Divini Amoris tfriumphuf. Adrianus Lomme-

lin Sc.

Een ander Zeegenpraal , waar op gefchreeven

ftaat : Nova Le^is Triumphus. N. Lauwerts Sc.

Een Visvangft Petri , zynde een ftuk in de

breette. Scb. a Bolswert Sc.

Een ander gemeene grootte. Petrus Soutman fee.

De vier Leeraaren der Kerke, gemeene grootte.

Corn. van Dalen Junior Sc.

De Oud -Vaders der Kerk zittende. Rentoldus

Heynhoucks Sc.

De Wyding van een Biffchop Petr. Soutmans

Sc.

Zes ftukken van St. Michiel , of den val der

Engelen , waar van twee door Adriaan Mellar en

Jacques Neef. Dat van Lucas Voflerman in 't Jaar

162?. is een groot ftuk inde hoogte.

Pieter Soutmans , heeft 'er twee ftukken van

gemaakt, verbeeldende den val der Verworpelin-

gen.

J. Suyderhoef, heeft *er ook een grootte Prent

in de hoogte van gefneeden.

Loth uk Sodoma trekkende. Lucas Voflcrman,

in 't Jaar 1620.
Twee
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Twee verfchillende Beelden, Noach befchon-

ken zynde, de eene gefneeden door fV. Swanen-
burg in 't Jaar 1612 en het ander door N. Pem.
Twee Beelden van Melchifedech, waar van eea

door Uier. Witdouete, ook is 'er nog een zynde
een ftuk in de breette in 't Jaar io"$8.

Drie en twintig ftukken van het Oude Verbond,
naamentlyk: de verzoening van Jacob en Efau.

Petr. de Ballin Sc.

De koopere Slang , een groot ftuk. Scb. a Bols-

wert Sc.

Twee kleine Samfons Beelden, den Leeuw ver-

fcheurende. Fra. van den IVyngaarde Sc.

Een Suzanna , naar het Bad gaande en de Boe-
ven, een groot ftuk in de hoogte. Paul Pontius

Sc.

Een ander van Lucas Vojlerman , in de hoogte.

Een ander grootte Suzanna, in hout gefneeden.

Chriftophes Segers Sc. zynde in de breette.

Twee ftukken van Daniël in den Leeuwenkuil.
M. P. Ceviro fee.

Een groot ftuk in de breette.

Een ander dito en deszelfs gezicht.

Een groot Beeld van Elias, aan wien een Engel
fpyfen brengt, zynde een ftuk in de hoogte. Cotn-
raad Lauwert* Sc.

Een kleine dito.

Een groot Judiths Beeld. Corn. Galle Sc. zyn-
de in de hoogte.

Een ander dito middelmatige grootte. Alex. Voet
Junior Sc. en een ander kleiner gectft. Guill. Pan-
neel Sc.

De ontmoeting van Abigaè'1 met David, groot
ftuk in de breette. Adr. Lommelin Sc.

Saul
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Saul door een Krygsknegt het Hoofd afgeflaa*

gen wordende. Paul Panneel Sc.

Salomons Oordeel
,

groot ftuk in de breette.

Boetius a Bohwert Sc.

Hefter in onmagt vallende. Rkhqrd Colym Sc.

een groot ftuk in de breette.

Het zelve in 't klein, geëtft.

De Neederlaage van het Leeger der Aflyriers

door den Engel. P. Soutmans Sc.

Abraham zynen Zoon Ifaac offerende. And.

Stoock Sc.

Job door den Duivel geplaagd ; een ftuk in de

hoogte. Lucas Vofierman Sc.

Samfon door Dalila zyn Hair afgpfnecden wer-

dende ; een groot ftuk in de breette. Jaques Ma-
tham Sc.

David op zyn knien en den Engel het Volk
met de Peft flaaude. Corn. Galle Sc.

Stukken uit bet Nieuw Verbond getrokken.

De Trouw van de Maagd Maria- Sch. a JBolf-

wert Sc.

Een ander dito, groot ftuk in de hoogte. Cenr*

JLawwerts Sc.

Een Maria bezoeking., een groot ftuk in de

hoogte. Petr. de J ode Sc.

Zes Geboorte Chrifti of Herdersftukken.

Twee Geboortcns. Sch. a Bohwert Sc. Alle in

de hoogte, waar onder een met een halye boog,

dat een Herdersftuk is.

Vier Maria Boodfchappen , de eene van Scjj. a

Bohwert Sc. in de hoogte.

Een Herders ftuk in de hoogte. Pault/s Pontm
Sc'

Twee
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Twee andere. Lucas Vojlerman Sc. zynde d'ee-

ne in de hoogte met Herders, Anno 1620.

Een dito van Hieron. Witdoeks ,
zynde een groot

ituk in de breette, met Herders.

Neegen aanbidding der Koningen, d'eene van

Remoldus Heynhoueks.

Een in de hoogte door Sch. a Boïpwert.

Een in de hoogte door Hier. Witdoeks in 't

Jaar 1638.

Een dito grootein de hoogte, door N. Lauwerts.

Een van Adri. Lommelin^ zynde meede een groo-

te in de hoogte.

Een van Lucas Voflerman ,
zynde zeer groot in

de breette, Anno 1621.

Een ander groot (tuk in de hoogte, Anno 162.0.

Een van Nicolaas Richemans, van middelmatige

C,roote,gefneedcm door Guill. Pauneel,Difcipel van

Rubbens.

Twee Befnydeniflen , waar van eene in de hoog-

te. Paul Pontius 16^8.

Een door Adriaan Lommelin.

Driemaal de Vlugt na Egypten , waar van een

in 't breede in hout gefneeden. Chrifloffel Jegers

Sc.

Een dito van Lucas Voflerman Sc. in de hoogte.

En een ander in de breette. Maritius Sc.

1 Eenigc andere kleine ftukjes, door Guil Pau-
neel gefneeden.

Een klein Maria Beeld, haar Zog naar het Kin-
deken draaiende.

Een Doop van Joannes,

Chriftus ten Huize van Simon den Pharifeer.

De Ruft in Egypten, waar in St. Jan op een

Schaap zit.

Een Maria Hemelvaart, in de hoogte.

M St,
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St. Cecilia op 't Orgel fpeelende.

St. Sebaftianus met pylen doorfchoten werden-
de.

St. Catharina met haar voet op het Rad ftaan-

de.

Een fraai Portret, het Hoofd van Chriftus ver-
beeldende. Petr. Soutman Sc.

Een Wandelplaats groot ftuk in de hoogte. Sch.
a Bolswert Sc.

De verzoeking Chrifti in de Woeftyn , in
hout gefneeden door Chr. Jegers.

De Cynspenning aan den Keizer. Lucas Vofter-
man Sc. van een middelmatige grootte, in 't breet

Anno 1621.

Lazarus Opftandingc, groot ftuk in de hoogte.
Boetius a Bolfwert Sc.

Twee Beelden van Maria Magdalena ten Huize
van den Pharifeer , zynde de eene groot in de
breette. Mich. Natalis Sc.

Het ander is in 't klein hier vooren gemeld.
Tien Geeftelyke (lukken even groot, in de

hoogte, Cornelis Gatte. Naamentlyk,
De Boodichap van den Engel.

De Geboorte Chrifti.

De aanbidding der drie Koningen.
Het laatfte Avontmaal.

Een Crucifix, waar by een Engel het Bloed
uit de zyde vangende.

De Veryzenis.

De Hemelvaart Chrifti.

Dc Zending des H. Geefts over de Apoftelen.

Maria Hemelvaart.

De Hemel.
De waflehing der Voeten van de Apoftelen.

jidr. Lommelin Sc,

Drie
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Drie Avondmaalen, zynde twee kleine en een

j

grootte in de hoogte. Boerins a Bolswert Sc.

Chriftus in den Hof. Frans van den JVyngaarde

\ Sculp.

De geeffeling Chrifti
,
zynde inde hoogte. Paul

Pontius Sc.

Twee Ecce Homo , waar van een ter halver Lyf.
Comelis Galle Sc. en een ander groot. Nicolaes Lau-
werts Sc.

Twee Kruisdragingen , waar van eene halver

Lyf. Corn. Lauwerts Sc.

Een ander dito met Hiftorifche Beelden
, groot

ftuk in de hoogte. Paulus Pontius Sc.

Een groote Kruisdraaging in drie ftukken.

Twaalfderlei Crucifixen, zynde een van Lucas
Fojierman. Twee andere van Schelde a Bolswert.

Twee andere met de twee Moordenaars, beide

van Sch. a Bol/ivert.

Een dito van Petr. Soutman.

Een ander geteekent. M. L. zynde van Michel
Lafne.

Twee andere met halve boogen , de een van
Paul Pontius , en de ander van Petr. van Sompc
len.

Twee andere waar in dc zyde Chrifti doorftee*

ken wen}, zynde de eene van Boetius a Bolfivert 9

en de andere Coenrad IVmmans Sc.

Een grootte dito Hiftorifch. Jaques Neefs Sc.

&lle in 't groot.

Een bedrukte Maagd Maria, met het zwaard
dooriteeken zynde.

Een bedrukte Maagd Maria door de Engelen
het zwaard weggenomen werdende. W. Pecinus

! fecit. ••: r .;»

Vier afneeminge y§p 't Kruis, daar onder eene

N 2. van
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van Coen> . Waumans' Sc.

Een ander groot ftuk m het breede. P. Clowvet

Sc.

En een ander Hiftorifch onderwerp. Lucas
Vofterman Anno 1620.

Agt dooden Chrifti Beelden, waar van eenen op
de knien van de Moeder Maagd , een ftuk van
middelmatige grootte. Nicol. Lauwert$ Sc,

Eeri dito Piet. Soutman Sc.

• Een dito iV*. Rickman Sc.

Een dito Schelde a Bolfwert Sc.

Een dito, zynde Chrifti na het Graf gedraagen

werdende, een groot ftuk in de breette. J. Wit-
doeks Sc.

Een ander van Cornelis Galk.

Een ander waar op te kezen is Chriftifunus jdoor
Paul Pontius.

Ee« ander waar in de H. Moeder haar hand
op het oog van Chriftus legt en vericheide perfon-

nagien die zulks aanzien. Pet. Soutman effigiavit.

Twee Veryzenifien , waar van een groot ftuk in

de hoogte van Schelde a Boljwert.

Een verfchynfel aan de H. Maagd. Egid. van
Parideren Sc. een ftuk in hoogte.

Een verfchynfel van de Engelen aan de drie 'Ma»

ria's
, groot ftuk in de breette , Lucas Voflerman

Sc.

Twee verfchynfelen aan Maria Magdalena, ge-

lyk de voorgaande
,

uitgenomen het Landfchap.

Fr. van den Wyngaarde Sc.

Drie Avondmaalen te Emaus , een van Wilt
Swanenburg, een van Hier. Witdoeks 1638. En een

ander vierkant ftuk. Pet. van Sompelen Sc, 1643.

De magt der fleutelen aan Petrus.

De HeemelvaarL Schelde a Bol/wert Sc.

Twee
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Twee zendinge des H.Geeftes, deeene een groot

ftuk in de hoogte. P. Pontius Sc.

Zeeven Maria Heemelvaarten , waar van een

grootte in de hoogte. Idem.

Een dito grootte. Bieronimus Witdoeks Anno
1639.

Een dito, waar op ftaat Ave Dmina Jngelo-

rum.

Twee andere grootte Maria Heemelvaarten.

Schelde a-Bolfwert Sc. Zynde in de hoogte, en

eene met een halve boog.

Een dito van A. Voet$ en een Van Coenr. Watt-

mans.

Twee Krooningen van Maria, de eene in hout

Zynde in de breette. Cbrifl. Jegefs Sc.

Een groot Maria Beeld door Engelen omringd.

Corn. Galle Sc. Pet. Soutman d'mgente.

Negen Maria Beelden met het Kindje, waar van

twee middelmatige grootte. Scb. a Molfiuert Sc.

;

eene in de hoogte.

Een grootte dito. Scb. a Bolftvext idyi deezeis

in 't klein gecopieerd.

Een ander dito van dezelven grootte.

Nog een dito van Jean Witdoeks.

Twee andere onderfcheidene {hikjes.

Een ander van Pieter Soutman Sc.

Een kleine zittende Maria Beeld met het Kind-

je. J. Suyderhocf Sc. ï\

Negen difrerentc H. Familien, waar onder een

kleine.

Drie andere van Scb. a Bolfiuert, waarvan een

groet ftuk in de hoogte en de derde in
5
c bree-

de.

Een ander van J. Witdoeks.

N 3 Een
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Een dito met St. Jan en St. Elizabeth van J.
Jfitdoeks. Item een kleine Copye.

Drie andere verfchillende , waar van eene van

Lucas Vojkrman Sc Anno 1610.

Twee maal het Kind Jefus,eens in de wieg waar

by de H. Familie, en in 't ander ftuk buiten de

wieg , die men leedig ziet.

Een Beeld van Chriftus , door de Engelen gediend

werdende. Alexander Foet de Jonge Sc.

Het Kindtje Jefus met St. Joannes, hout fneede.

Chr. Jegers Sc.

Een Maria Beeld den Roofenkrans geevende*

Adr. Lommelin. Sc.

Een Maria Beeld ftaande op de Waereldskloot

en den Slang ; een ftuk in de hoogte. Maft. Bar-

rekens Sc. -

Een ander in de hoogte,zynde een Maria Beeld,

welkers Mantel of Tabbaerd door de Engelen op-

gehouden word. Sch. a Bolpmert Sc.

Twee Hukken van Herodias, in welkers eene

liet hoofd van Joannes den Dopper op het Gaftmaal

van Herodes gebragt word. Schelde a Bolfwert $c.

een ftuk in 't breede.

Het ander is door Aubert Clouvet gefneeden.

Een groot Oordeel , een ftuk in de hoogte. Cor-

nelis Vijfcher Sc.

Veertien ftukken, alle van dezelve groote, inde

hoogte gemerkt Chriftus Beeld met No. i.detwaalf

Apoftelen na vervolgen Paulus met No. 14. Ni-

col. Rickmans Sc.

Veertien andere ftukken , zynde de zelve onder-

werpen, wat verfchillende en grooter. Pet. Jzei-

burg Colon. Sc. by alle is 'er fchnft enby de Apofte-

len de twaalf Geloofspunten.

Stuk-
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Stukken van Heilige Perfomnagien.

Paulus Bekeering, zynde een groot ftuk in de

hoogte. Scb. a Boljiuert & Akxand» Foef Junior

Sc. .

St. Thomas Martclfchap, groot ftuik in de hoog-

te. Jacq. Neefs Sc.

St. Laurentius Marteldom
,
insgelyks in de hoog-

te. L. Fofterman Sc. \6zi.

De Martelary van St. Livinus, over de duizend

Jaar voorgevallen , een groot ftuk in de hoogte.

Corn. van Kaukerkens Sc. 1657.

St. Juftinus de Martelaar, draagende zyn hoofd.

Dit ftuk is in de hoogte. Joh. Witdoch Sc. Ant-

werp.

St. Ildephonfe , Aarts - Biffchop van Toledo,

groot ftuk in de hoogte. Hier. Witdoeks Sc*

1638.

St. Jofeph befchermer van den Berg Carniel.

Twee kleine St. Jacobus Beelden te Paard in

*t klein, welkers eene gemerkt is. M. L.

St. Rochus , beneevens menfchen door de Peft

befmet onder aan. P. Pontius Sc.

Portret van eenen Biffchop, en daar beneevens

St. Petrus en St. Bonifacius.

St. Anthonius zieltoogende. Petr. Clouvert Sc.

1649.

St. Dominicus. Corn. Galle Sc.

St. Auguftinus, teegen een Kind fpreekeade,

een groot ftuk in de hoogte. AUx. P'oet Junisr

Sc.

St. Petrus eu Paulus met de Wapenen van den

Paus in 't midden.

Vierderhande Francifci Beelden , waar onder een

N 4 Fran-
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Francifcus de Paula , met een Hemelpraal daar bo-
ven, waar op te Leezen {laat Chariias, en is ge-
merkt. M. L. Sc.

Twee met Stigmata, waar van een van Lucas
Vofierman \6zo. Een groot ftuk in de hoogte en
de laatfte Communie van St. Francifcus. Hendrik
Snyers Sc.

Item een ander ftuk, zynde een Maria Beeld,
aan St. Francifcus verfchynendc.

Twee afbeeïdfels by malkander van Ignatius en
Xaverius. Sch. a Bolfwert Sc.

De zeiven ieder byzonder. Sch. a Bolfwert Sc.

beide ftaande.

Twee grootte ftukken, zynde dezelve onder-
werpen, in het een Ignatius den Duivel bezwee-
rende, en Xaverius eenen dooden verwekkende

*

beide Marinus fecit.

Verfcheide Heiligen by malkander, Maria en
het Kindje Jefus op een Pedeftal. Remoldus Heyn-
hjueks Sc.

Dezelve in 't groot. Hendrik. Snyers Sc.

Maria , Jerónimus , Magdalena en andere. Pau*
lus Pontius Sc. een groot ftuk in de hoogte.

Driederley Magdalena's, de eene ontfangt den
Zeegen, en verfcheide Apoftelen j eene Magda-
lena haar Pronkcieraaden afleggende, en eene Ster-

vende. Pet. de Balliu Sc.

Drie verfchillende afbeeldfels van de H. Anna,
waar onder een groote in de hoogte. Sch. a Bols-

wert, en eene door Corn. IVaumans gefneeden.

Drie van St. Barbara, waar van eene door Sch.

* Bolfwert.

Twee van St. Cecilia, zynde een kleine en een
groote in de hoogte. J. Witdoeks Sc.

Vyf onderfcheidene van St. Catharina , waar
on-
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onder eene ex marmore Antiquo. Lucas Vojlerman

Sc.

Een andere door Schelde a Bolfwert.

Een die onthalft ftaat te worden, gemerkt M.
P. & L. by malkander fee. Een groot ftuk in

de hoogte, en een ander door het Kind Jefus ge-
kroond werdende. Petr. de Jode Sc. Groot ftuk
in de hoogte.

St. Therefia, driemaal, d'eene van Pet. van der
Schappen , eene van Corn. Galk en eene waar in de
Zielen in 't Vagevuur van Schelde a Bolfwert.

St. Aldegonda.

St. Begga, Gemalinne van Pepinus, Hertog van
Braband.

Pepinus, Hertog van Braband.
De twee gemelde by malkander op een Prent.

Fr. van den Steen Sc.

Francois Langot heeft eenige Copyen na Rubbens
gemaakt; dog die door Ragot worden meer gezogt;

PORTRETTEN.
Hec Portret van Rubbens, zynde een Borftbeeld

gefchikt voor een Graftombe. Corn. Galle Sc.
*

Denzelven halver Lyf met zyn hoed op het
hoofd. Paulus Pontius Sc.

De Paus Urbanus VUL voormaals Cardinaal
Barberini.

Gysbertus de la Marche
, Biüchop van Luik.

Petr. vanSchuppe Sc.

Alphonfus Rodrigues, Jefuit. J.Sch.a Bolfwert
Sc.

Petrus Aloyfius Caraffa Ep. trkaricenfts Nuncius
van den Paus,
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Leonardus Lejjius y Jefuit. Cornelis Galle Sc.

Fra. Marcellianus de Barea ; en

Fra. Heliödorus de Barea, beide Capucynen, in

kleine Ovaalcn in de hoogte. Nicol Lauwerts- Sc,

Leo X. Pontif. Max. Laur. Med. Frater en

Laurenzo de Medicis, beide door Luc. Vofier-

man.
Cosmosde Medicis, Vader des Vaderlands. Lu-

tas Vofierman Sc. Lucius Attendulus
i cognomento

Sfortia , alle vier even groot , door den zelve

Plaatfnyder.

Theophraftes Paracelfus Philof. Joh. Payne

Sc.

Gafpardus Gevartius. P. Pontim Sc.

Den zelve naam met kenteekenen by wyze van

Graftombe en infcriptien. Lommelin Sc.

Portret van een Jongen Abt, zonder naam.

Eduardus Jujiuï in Olifipenfis Eccl. muficis pre-

fefius.

Een klein Portret van een oud man , zonder

naam$ ineenrond; hebbendeals een voering van

bont op zyn fchouder. Chrijioph. Jeghers Sc.

Lipfiades. Een Borftbeeld in een ovaal met den

Jioorri der overvloeds. Corn. Galle Sc.

Een Portret in hout gefneeden, op de wyze van

Basreliëf zonder naam. Chr. Jeghers Sc.

Twee ronden in hout met hoogfels, verbeel-

dende d'eene Keizer Ferdinand II, en de ander Kei-

zer Carel V.
Carei de V. na Titiano, ter halverdye.

Carel van Ooftenryk, Infant van Spanjen.

Philippus lV Koning van Spanjen zonder han-

den.

, Elizabeth van Bourbon, Koningin van Span-

jen, meede zonder handen, beide Portretten vün
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boven half boogswyze. P. Pontius Sc.

Maximiliaan, Aarts-Hertog van Ooftenryk^ een

klein Portret in het vierkant. Lucas Fofterman Sc.

Albert van Ooftehryk, Hertog van Bourgon-
<Jien, in het groot, en Ifabella Clara Eugenia in

Nonne Kleedereri. J. Muller Sc. In het groot.

Ferdinandus te Paard, ten ftryd rydende. P.
Pontius Sc.

Een ander dito te Paard, in het verfchiet een

Veldflag. Alex. van der Doefs Sc.

Philippus Koning van Portugal.

Uladislaus Sigismundus, groot Hertog van Poo-
len, meer dan ter halverlyf.

Carel de Longuevai , Grave van Buquoy ï, in

het groot, met Opfchrift en Lofwerk. Luc.

Vofferman Sc.

Een ander Portret als een Keizer met Lofwer-
ken van Godsdienft en andere.

Portret van den Prins Ambrofio Spinola^ Her-
tog van St. Severino. Pet. de Jode Dit ïs een
klein Ovaal Borftbeeld.

Een ander tot aan de knien. Mirevelt pinxit% J.
Muller Sc. maar Rubbcns heeft het hoofd gefchildert.

Gafpar Gufman , Grave van Olivarez, in *c

groot met Lofwerken Paul. Pontius Sc.

Een kleine met Lofwerken. Cornelis Galle

Sc.

Emanuel Sueyro, Ridder van de Chrüt Orde.
Pet. de Jode Sc.

Wolgangus Wilhelmus, Paltsgraaf aan den
Rhyn.
Een Portret van een Hertog , zonder naam , met:

een kraag.

Twee Portretten van Grandes van Spanjen, zon-
der naam.

Een
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Een Vrouwe Portret zonder naam.
Een Vrouwe Portret in *t klein , zonder naam , te

Frankfort gemaakt.

Portret van haare doorluchtige Hoogheid Cla-
ra Eugenia. Dit is een Titelplaat. Qorn. Galle

Sc.

Ifabella d'Efte, Gemalinne van den Markgraaf
van Mantua na Titiano , een groot Portret. Zy is

met een hoog kap(êl gehuld.

Ifabella Clara Eugenia in Nonne Kleederen ,

groot ftuk in de hoogte, ten knien uit met Cie-
raden. Paul Pontius Sc.

Portret van Keizer Ferdinand den tweeden ,

met een ovaale tikt lyft , een groot Hiftorifch

ftuk. L
Portretten van dezelve grootte in Laurierkran-

ièn , waarby Cieraden , Feftons oiv- hangende
Bloemen, onder met rollen waar op Ichnft •itaat,

te weeten

Habella Clara Eugenia, Gemalinrie van Prins

Albert, Infant van Spanjen. Pet. Soutman effig. J.
Suydtrboef Sc.

Albert van Oofienryk. Idem Lodewyk XIII
jnsgelyks. Jean Louis Sc.

Anna Gemalinne van Lodewyk XIII. Idem.

Philippus IV Koning van Spanjen. Idem.

Elifabeth, deszelfs Egtgenoot. Idem.

Groote ovaale zonder Cieraden gelyk de an»

dere.

Maximiliaan Aartshertog van Ooftenryk. Pet.

Soutman effi'^. J. Louis Sc.

Keizer Ferdinand 111. Pet. Soutman effig. J.Suy-
derhoef Sc.

De Huisvrouw van Ferdinand III. Idem.

Phi-
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Philippus UI. Koning van Spanjen. Pet. Sout'

man cjfig. J. Suyderhoef Sc.

Nog tien andere van dezelve grootte, die een
gevolg op deeze tnaaken en dezelve Meefters ge-
Ineeden hebben ; dog alzo die door de Moor en door
Titiano gefchildert zyn, zal ik die hier niet plaat-

zen.

Ook zyri 'er drie Portretten van Graaven van
Holland, door Rubbens gefchildert, en door Pet.
Sontman gefneeden.

Twee Portretten
;
naatnentlyk een Grande van

Spanjen met een Vrouw , beide zonder naam, bo-
ven met Wapens. Deeze zyn van een half vel.

Emanuel Frokas, Grave van Pimentel, zynde
in 't klein.

Joannes Dekker Falkenburgus. J. C. Belga

,

Portret in een Ovaal, dienende tot een Titelplaat
met drie Beelden en Kindertjes

; zynde een ftuk
in de hoogte. Corn. Galle Sc.

D. Joannes van Havré, fValte Toparcba, vir
Confularis Gand.

Chriftiaan IV, Koning van Denmarken, tot aan
de knien. Michel Mireveld pinxit. J. Muller Sc.

Beeld van een Keizer , zittende met een Keur-
vorftelyke Muts, en 't Kleed- der Orde, zonder
naam.

Portret in een Ovaal, zonder naam, onder met
Wapenen in een Rol.

Deeze agt laatfte Portretten , worden by de Wer-
ken van Rubbens geftelt, om dat hy 'er de Hoof-
den van gefchildert heeft, hoewel de byvoegzelen
door andere Schilders gemaakt zyn.

HIS-
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historise
TITELPLAATEN.

Otras de Cajo Cornelio Tacito.

Ritratto Perdadero del Santo Clavo
5 que ejla

en el domo de Milan.

El Memorable y Gloriofo Viaje del Infante Car-
din. Ferd. d'Jutriche.

Regia via Crucis. Antverpi<e.

De Contemplatione Divina.

Imperatorum Romanorum Numismata.
De Simbolicis Heroïcis

;
zynde een Titelplaat van

een Boek te Antwerpen gedrukt, met twee hon-
dert kopere Plaaten- door Corn. Galle , na Rub-
bens.

Auguflini Mafiardi Syharum &c. in 4. Theodo-
rus Galie Sc.

M'atthxi Cafimiri Epigrammatum. Corn. Galle Sc.

Repetitio de Donationibus.

De triplici Ccern.

Commentaria in Pentateucum. In Fol. By wy-
ze van een Hiftorie.

Biblia Sacra. Een Hiftorifè Titelplaat in Fol,

Johan Collaert fee.

Breviarium Romanum.
Mijjale Romanum. Titelplaat in Fol. Jt. Han-

zeletfecit.

Crux Triumphans. Corn. Galle Sc. Titelplaat in

Fol.

Luci Annte'i Seneca Opera.

Obfidio Bredana. Hiftorife Titelplaat in Fol„

Opera Santli Dionifii. Corn. Galle Sc.
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Jufii Lipfü Opera. Corn. Galle Sc.

Caroli Scribani Jef. Politicus Chrijlianus. Een
Titelplaat in 4.

Twee différente Titelplaaten van Boeken, voe-
rendende den Titel van Francifci Hartei Annales. in
Fol.

Maphai Barberini nunc Urbani VUL Poëmata.
in 4.

Apoftolicarum Pii V. Epijlolarum.

R. P. Jacobi ïirini Jef. Comment. in Novum &
Fetus Teftament. Corn. Galle Sc.

De Hierarchia Mariana. Corn. Galle Sc.

Oliverii Bonarti Jef.lheol. inEcclefiafi. Comment.
Corn. Galle Sc.

Catena fexaginta-quinque Gracorum Patrum. in
Fol. Hiftoriefe Titelplaat j gelyk ook die van de

Generale Kerkelyke Hiftorie. Jo. Collaert fee.
Ludovici Blofti, van St. Benedi&us Orde.
Luitprandi Cremonis Epifcopi Opera qua exfiant,

Corn. Galle Sc.

't Vzders Boek. Leeven der Hermiten. Titel-
plaat in fol. J. Collaert fee.

Annales Sacri Summa Conciliorum. Titelplaat in
Fol.

Roman. £f Graca Antiq. monument. Corn. Galle Sc.
Icanes Imper. Roman. Corn. Galle Sc. Titelplaat

in Fol.
•

Ludovici Nonnii Comment. in Hub. Goltzii Gra-
eorum Infulas. in Fol.

Ludovici Nonnii Comment. in Numifmata lmp.
in Fol, ...

r

Ket Beleg der Stad Dole. in 4.
De Goddelyke Lely en de verborge Samfon.
Een Prent verbeeldende de Rcgtvaardigheid.
Hen dito op de Kerk, in Fol.

Een



xo8 KonJi'Cabinet der Bouw* Schilder-

Een op den Paus, boven een Schild en daar op

S. P- Q: R- gefchreven.

Comment. jur la Concorde de laBihle, doorVader

Barade Jef. in Fol.

Sur VAnatomie,

Annales de Flandres.

Generale Legende, ou Vie dès Saints^ par Ribade-

neyra, in Fol.

FracJus Concordi<e , zynde een Vinjet.

Theatrum Principum, een Hiftorife Titelplaat,

met een andere naam gemerkt, cgter van Rubbens
Teekening. Pet. de Jode Sc.

Gr<eci<e Umvcrfie Jfiaque fift. Titelplaat gefi-

gureerd , zonder naam.

Pompa introïtus Honori Serenijffimi Pr'tnc. Ferd.

'Auflr. Infant. Hifpanite. Titelplaat met byvoegzels

,

beneevens twee en veertig onderfcheidene Plaaten

,

zynde de veertigfte een Plan van Antwerpen, en

de tweede is het volgende Portret en het overige.

Ferdinand ten halverLyf. thom. a ïhulden del

& Sc.

Neegen (lukken door Th. van ^hulden.

Zes ftukken zynde Galleryen van Frinfen of

Koningen.
Drie andere differente ftukken.

Een groot ftuk op de Beatificatie van Clara Eu-

genia. Th. van Thulden Sc.

Vier andere ftukken op Ferdinand.

Zes groote Triomph-Boogen.

Ooftenryks Geflagt-Boom.

Een Allcgorifch of Zinfpeelend ftuk, waar in

Mercurius Abituriens.

Drie andere ftukken.

Drie andere grootte ,
zynde op de laatfte ge-

fchreevcn, in te fpes inclimta recumbit.

Staat
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Staat tc bemerken, dat 'er vier ftukken zyn,

waar op geteekcnt ftaat Thomas van Thulden del. J.
Neefs Sc. te weeten de Titelplaat van 't Boek

;

het Portret van den Infant ten knien uit; het Plan

van Antwerpen ; een Zeegezigt in twee grootte

Blaaden ; het vierde is het vier en veertigfte en

laatfte ftuk , waar in een Triomfwagen en groo-

te Zeegeteekenen ; ook is 'er een Portret in de

Lugt, waar op te leezen ftaat Ferdinando enz.

Hier kan nog by komen een zoort van Gallery

na Rubbens gefneeden door Fr. Ertinger Anno
1679.

'cr zyn aSc bukken van, van onderfcheide-

ne breette en hoogte, verbeeldende de Gefchiede-

niflèn van Achilles.

Gevolg van Bdcchus Feeften a onderwerpen

van Hercules , Vrouwe Beelden, Snaake-

ryen, Alkgorien en The/es.

Zes (lukken middelmatige grootte ia de hoogte,

jonge Satyrs en Kinderen fpeelende , waar onder

een ftukje, daar in een Bacchant met haar kleine

Satyrs Kind, dat op de fluit leerd fjxelen, en een

ander ftukje, waar in zes différente Satyrs Kop-
pen. Coenrad. Waumans Sc.

Een Gaftmaal onder een Boom , alwaar Beedelaars

om een Aalmoes vragen ; van de ander kant is 'er

eene,die na Vogelen fchiet; een ftuk in de breette.

Fr. van den JVyngaarden Sc.

Eenige VifTers uit Zee te rug komende.

Een Hiftorifch ftuk op de Pylaren van Hercu-

les, in de hoogte.

Een onderwerp van een Tombe, daar de plaats

van het Graffchrift open ftaat, daar neevens zyn

O twee
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twee Vrouwe Bidden. Een ituk in de hoogte.

Pet. Clouvet Sc
Een jonge Bacchus, door jonge Satyrs onder-

'fteund werdende, dit ftuk is in de breette. J. S.

Sc.

Een dans. Lson van Heyl excudit.

Een Bacchus Feeft , waar op ftaat Lublus gejfus

cerebro Pindemia fervét. Rh-harpl van Orley Sc.

Bacchanten en Satyrs, die op een Fefton van

vrugten aanvallen. Cocnr. van Dalen Sc
Een kleine Satyr op de Fiuit (peelende.

Een Satyr druy ven dragende, en een Bacchant-

Een groot ftuk in het breet. AUx. Voet 'junior

Sc.

Satyrs en Bacchanten van de Jagt komende , een

ftuk in 't .breet. S h. a Boljwert Sc.

Een Satyr die Leeuwen dronken maakt. Lucas

Vofierman Sc.

Bacchus na de maaltyd flaapende. Fr. van den

fflyngaarden 'ec. aqua forti

Een Bacchus door twee Satyrs gedraagen wer-

dende, in houiïn e door Chriftoph. Jeghers.

Den zeiven Bacchus in 't koper.

Een Bacchus in 't midden der Satyrs dronken.

Twee Satyrs door een Bacchante gezoogen

wordende, en vader Silenus toekykende. Groot

ftuk m het breet. Pet. Soutman Sc.

Een Bacchus met Bacchanten. Pet. Soutman

Sc,

Gevegt op een Maaltyd door de Centauren. Pet.

de Ballin Sc

Hercules een Reus ter needer vellende, groot

ftuk in de hoogte, in hout gemeeden. Cbrift. Je-

ghers Sc»

Progne
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Progne, toonendeaan haaren Man haaren Zoon,

dien zy omgebragt heeft.

Een ftuk, waar in de Rykdommen verbeeld,

beneevens verfeheide Vrouwen j dit is in de hoog-

te. Nic. Rickmans.

Het zelve ftuk grooter en wat verandert Corn.

Vijfcher Sc,

Een dienende tot een Koning en Koningin van
Spanjen. Luc. Vofterman Sc.

Een dito op de Vreede en Eendragt. Luc. Vof-
ierman Sc.

Het Besje, de Soldaat en de Sinjora by malkan-

der.

Een oude Vrouw , een Kaars aan een Jongeling
aanfteekende, alle van Lucas Veerman.
Een Fries , Bacchanaels wyze, Lucas Vofler-

man Sc.

Een ftukje waarin Mercurius, Apollo, en een
Arend boven in. Dit is op de Optica 5

s,

Curfus mundi) of's Waerelds beloop
j
zynde de

Dood , een oude Vrouw en een Kind. Fr. van
den Wyngaarden Sc.

Een Gaftmaal van Vlaamfche Soldaaten. Idem
Sc.

Een Serenade onder een Famiele in een Tuin

,

zynde groot e Portretten -

9 het ftuk in de breedte.

Petr. Clouvet Sc.

Een groot ftuk, waarin vermaakelykheeden in

Muziek en eene van Ligtekooyen, beide in't groot,
in hout gefneeden. Chrïfi. Jegers Sc.

Een ftuk, waar op ftaat Regimen, Pet.de Jo»
de Sc.

Een ftuk óp de Deugden en Ondeugden.
Een Allegorifch ftuk, waarop gefchreeven ftaat:

Noclu incubando Diuque.

O z Eeii
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Een ftukje, waar op te leezen ftaat, fovet tf
orn*t> zynde een Zon.

Een ituk op den Tyd, waar in een gevleugelt
Beeld met een Roede in de hand. Ant. Couchet Se.
Een ftuk tot een Graftombe , waar in twee

Beelden , zonder opfchrift. Petr. Clouvet Sc.

Een groot ftuk in de breette , waar in twee
Vrouwen , de eene boven een bekken die ver-
fchcide Borften heeft. Petr. van Sompel Sc.

Twee Vrouwe Beelden, de eene Fruit aan een
Aap geevende. Theod. van KeJJel aqua forti.

Een gxoox&Tbefts aan Lodewyk de XIII opgedraa-
gen, op een Zeegewaagen met Paarden en Hifto-
rifche Figuuren onder en boven.

Een groote Tbefis opgedraagen aan den Paus
TJrbanus VIII., verbeeldende de vergadering der
Goden ter geleegenheid van den twift tuflehen Mi-
nerva en Neptunus. Paul Pontius Sc.

Een groote Tbefis, waar op ftaat Schola Virtu-

tis & Scientixe. Corn. Galle Sc.

Een ftuk als een Thefis , Bcllum inteftinum homi-
n'ts interiom extevioris. Latynfche vaerfen.

Een Teekenboek, waar in twintig Blaaden: te

weeten,

Het Titclbad.

Zes Blaaden tot de eerfte beginfelen.

Zeeven Blaaden van gevilde Beelden.

Twee Blaaden met Menfchen half Paard een
Groep uitmaakende, de een met een Kind en de
ander met Dejanira.

Een Blad verbeeldende Ixion aan eenBoom gehegt.

Een Blad met Engelen.

Een Blad waar op verfcheide Paarden op een Stal.

Een Blad met Antieke Vaazen.

Een Blad met yerfcheide Koeyen die getrokken

wor-
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worden en in de fchaduwe. Dit laatfte Blad is

buiten de twintig ftukken.

J A G T E N.

Naamcntlyk een groote Jagt, in het breet, waar
in een Crokodil en andere gediertens. P. Soutman
Sc.

Een wilde Zwyne Jagt, deeze ftaat pal tegen
twee Jagers te Paard en d'andere te Voet.

Een groote Jagt in 't breet, op den voorgrond
is er een Crocodil en een man als of hy dood
was. Cevirfecit.

Een grote wilde Zwyne Jagt. Pet. Soutman An-
no 164.2. zeer groot ftuk in 't breet; in het zel-

ve ziet men een decgen die op het zwyn kromt.
Een dito Jagt, waar in veel duifter. M. P. S.

Cevir fecit.

Een Leeuwen Jagt. Schelde a Bolfwert Sc.
Een Wolve Jagt. Item Sc.

Een Leeuwinne Jagt. J. Suyderhoef Sc.

Nog een ander groote Jagt.
Een ftuk opeen Jagt van Balthazar Carel, In-

fant van >pan jen.

Vier differente Gezigtjes van Leeuwen. Bro-
teling Sc.

Twee andere verfchillende kleine Gezigten van
Leeuwen. IV. Hollar Sc. Alle die ftukjes zyn ia
't breet.

O 3 LAND-



2i4 Konft+Ctibimt dér Eeuw- Schilder*

LANDSCHAPPER
Driederhande, waar in verbeeld ftaat het Man-

na , d'eene van P. Clouvet. Een groot (luk in de

breette ; welk tot een Winter zou konnen die-

nen.

Een ander dito groote, zynde Menfchen van

naar werk komende, een ander ftuk onder* aan

door Fr. van den Wyngaarden en een door Lucas

«jan Uden.

Vyf en twintig Andere Landfchappen, alle van

Schelde a Bolfwert en even groot of ontrent, alle

in 't breet 5 namentlyk

,

Twee groote Zeeftukken, het eene verbeelden-

de een Storm en het ander een Schipbreuk.

Een ander Landfchap, waar in gezien worden,

Beelden, een Stal, Paarden, Verkens en Koeyen:

een groot ftuk in 't breet.

Twee andere Landfchappen, fchynende Wei-
landen.

Een ander Weiland, waar in een Net dat te

droogen hangd.

Twee andere Landfchappen, in ieder een Re-

genboog.

Twee andere dito, met Herders en Schapen.

Een andere, waarin het Regent.

Twee andere met vervalle Gebouwen.

Een met een Boflchagie.

Een ander, waar in een Maanefchyn.

Een , Waar in Biezen en Vrouwsperfoonen wa-

ter puttende.

Een ander
,
Zynde een Schutter.

Een dito een Cotte veerte.

Een
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Een Dans.

Een , waar in Herders.

Een groote in de breette , zynde een wilde Zwy-
nejagt.

Een groote in 'c breet ,
zynde Menfchen die

door den Blixem geflagen worden.

Een , zynde Jagers by een boom vertoont zig

een Ligt van de BJixem, die 'er door heen {laat.

Een zynde Rytuigen die omvallen.

Een Veld , waar in gery van Karren of Wa-
gens, ïheod.'van Kejfelfecit.

D E

WERKEN
VAN DEN

RIDDER,
ANTONY
VAN DYCK,
De Portretten van deezen beroemden Schilder

worden om de friffe en leevende gloed haarer

Couleuren zo hoog geagt, dat de Graveurs der

Werken van Rubbens,zyn Meefter, en eenige an-

dere, het voor een eer gehouden hebben de Wer-
O 4 ken
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ken van dien Schilder te Graveeren. Deeze Kon*
flenaaren zyn*wel waardig dat ik een ieder derzel-

ve alhier haaren lof door deeze Catalogus doe ken-

nen om derzei ve te verbreiden.

Van Dyk heeft zelfs eenige zyner eige ftukken

geëtft.

De volgende hebben zyne Werken gefneeden:

naamentlyk,

jirnold de Jode,

Robert van Voorfiy

Jean Moryn,
Guillaume Faytorne ,

Louis Ferdinand,

Henricus en Guillielntus Hondius,

Jean ïheodore Mathan,

Crifpyn Queborn,

Petr. Rucholle,

Pierre Lombard^

ttbeodorus van Kejftl%

Pierre Daret 9

Vaillant,

En meeft alle dc Graveurs van de Werken van

Rubbens.

Het Boek van hondert Portretten van van Dyk,

dewelke hy heeft laten graveeren, en waar van

hy 'er zelf dertien heeft geëtft, gelyk meede de

andere Portretten die 'er op volgen, zyn van ge-

lyke grootte of daar ontrent.

De Titelplaat, waar in zyn Portret, zynde een

Borftbeeld, ftaande boven op een Colom, op wel-

ke deeze woorden ftaan :

Icones Principum Virorum , &c. ab Ant. van

Dyk ad Vivum exprejfa'^ ejufque fumptibus ari

Wij*.
Ca-
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Carel, Koning van groot Brittanjen, enz. Lucas

Vofterman Sc.

De Prins Gafton van Vrankryk, Hertog van

Orleans. Luc. Voflerman Sc.

De Prins Albert, Grave van Aremberg, enz.

Schelde ct Bolfwert Sc.

De Prins Frangois Thomas van Savoyen , Prins

van Carignan. Paul Pont'ms Sc.

Frederik Henrik, Prins van Oranje. Coenr. Wqu-
mans Sc.

De Prins Ferdinand van Ooftenryk. Adr. Lom"
nteïin Sc.

Godefridus Henricus , Grave van Papenheym
enz. Corn. Galle Sc.

Francois de Moncade
, Marquis van Aytone.

Lucas Pofterman Sc.

Emanuè'1 Frockas, Ridder enz. P. Pontius Sc.

Prins Robert
,

Paltsgraaf aan den Rhyn. Hen*
ricus Snyers S£.

Albert , Hertog van Fritland enz. Pet. de Jode

Sc.

Jean de Montfort, Muntmeefter des Konings
van Spanjcn. Idem Sc.

Philip Heribert, Grave van Pembroke. Robert
uan Voeft Sc.

Fra. JeanLelio, Brancaccio enz. Nic. Lauwer

s

Sc.

D. Charles de Colomne. Idem Sc.
f

De Prins Erneft, Grave van Mansfeld. Robert
van Voeft Sc.

Carel Lodewyk, Paltsgraaf aan den Rhyn. TV.
Hollar fee. 1646.

De Prins Ambrofïo Spinola. Lucas Vofterman
Sc.

Of Dc
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De Prins Wolfgangus Guiilielmus^ Paltsgraaf

aan den '<hyn Idem Sc.

D. Oiego Philippo de Guzman enz. Paul Pon-

tius Sc.

Jan, Grave van Serclaes enz, Pét.deJ&de Sc\

De Hertog van Brunswyk en Lunenburg enz.

Rob. van V&eft Sc.

ïohan, Grave van Naflau etiz. Paul Pontius

Se.

D. Honoré Urfé. P. de BalliuSc.

D. Nicol. Fabrice de Peyrefo enz. Lucas Fofter~

man Sc.

' Fr. van der Eé, Heer van Meye. Jean Meyjfem

Sc.

Nic. Rocko*, Ridder. P. Pontius Sc.

De Ridder Conftantyn Huigens. Idem Sc.

. D. Kenelmus Digbi, Ridder. Rob. van Voefi

Sc.
*-

'

l

e

'n9?''
D. Hier. Weftonius, Grave van Portland enz^

ÏV. liollar fee. Aqua forti. Anno 164$.

D. Engelbert Taye, Ridder. Com.Galk Junkr
Sc

Jan, Grave van Naflau, zynde een Portret in

\ rond. Luc. Voffer-man Sc.

H. Rykhart, Grave van Holland. Petrus Clou*

vet Sc.

D. Balthazar Gerber. Ridder. 1651. P. Poft»

tius Sc.

D. Wauerius, Ridder, Raadsheer van zynKath*

Majeft. idem Sc.

Cafpar Ravefteyn. P. Pontius Sc.

DeCardinaal Guido Bentivoglio, zynde agtkan-

tig. 161$. J. Moryn Sc.

[Thomas Wentforth, Grave van Strafford , Vi-

corotc
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cotnte van Wcntwort Onderkoning van Ierland

enz. Pet. de Jode Sc. Uit isin't klein in een oml.
philippe le Roi, Heer van Reeveis, Anno 163 1.

Paul Pontim Sc.

Portretten van Dames van gemeene grootte.

Maria van Ooftenryk, Gernalinne van Fercji?

riand , Roomfch Keizer. Cormlts Galle Junior

Sc.

Catharina de Medecis, Moeder van drie Konin*

gen. P. Pontius Sc.

Margareta, PrincefTe van Lottharingen, Hefto-

ginne van Orleans. Sch. a Bohwert Sc,

Ifabella Clara Eugenia, Infante va*1 Spanje, in

Noinne Kleederen. Luc. Vofterman Sc
Emelia van Solms , Gravinne van Naffau. JVau*

man Sc.

Henrietta van Lottharingen ,PrincefTé van Saltsf

burg enz. Cor. Galle Junior Sc.

Kïargareta Smith, Weduwe; en dit is een Ovaal

zonder hand. Guill. Faytornc Sc.

Genoveva d'Urfé. Weduwe enz. Petr. de $ode

Sc.

Beatrix Cofance, Princeflc van Cantecroix*

dem Sc.

Maria Stuart, Gravinne van Portland. HoJlar

fecit, Anno 1650. Aqua forti.

De PrincefTe Maria , Princeffe van Oranje. Guill.

Faytornc Sc.

Maria, PrincefTe van Barbane;on en Gravinne

van Aremberg. P. Pontius Sc.

Elizabeth Harvey ,
Dogter van den Baron Ked-

brook. M7'. Hollar. Anno 16*46. te Antwerpen.

Maria Rutien , Huisvrouwe van den Ridder van

Dyk,

.1



220 Kon/l-Cabinet der Bouw» Schilder»

Dyk, Schilder des Konings van Engeland. Scb. a
Bolsw. Sc.

Een dito, zonder naam. L. Ferdinand fee.

Anna Vake. Petr. Clouvet fee.

Margareta le Mon, een Engelfche Dame. JV.

Hollarfec. Anno 1646.

Honorina van Grimbergen, Gravinne van Bof-

fu, in een agtkant. Jean Morin Sc.

Twee andere zonder naam , alle drie vry groot,

zynde eene welkers boezem gezien werd in dc

midden een Robyn en Braceletten van Paarlen om
haar armen.

De andere wiens Lyf in Profil gezien word , en

het Hoofd drie vierde part, ook word een gedeel-

te van de Hand gezien.

D. Margareta van Barlaimont, Gravinne van
Egmond. P. Jacobus Neefs Se.

D. Catharina Howard, Gemalinne van den Her*
tog enz. Arn. de Jode Sc.

D. Joanna de Blois. Petr. de Jode Sc.

Francifca Bridges , Filia D. Cavendefte & dotijfa

Exonia Comitijfa. Guill. Laytorne exeud.

Deeze zit in een Armftoel, en word tot aan de
knien gezien, zy is in 't gewaad van een Wedu-
wes gemecne grootte.

Andere Vrouwe Portretten , van verfchiUen-

de grootte»

Helena Leonora de Sieven. Corn. Viffcher Sc.

Maria Rufien , Huisvrouwe van van Dyk. Joa*

Mcynffem feeit.

Lucie Percije, Gravinne van Carflyle enz. Ptt.

de Ballid Sc.

Vrou-
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Vrouwe Alathea Talbot, Gravinne van Aron-
del. tF. Hollar, Anno 1646. te Antwerpen.

Erneftina , PrincefTe van Ligne en des H. Ryks
Gravinne van Naflau. Mich. Natalis Sc.

Maria Clara de Croy, Hertogin van Avran-
ne enz. Coenraad Waumam Sc.

Eüzabeth Villiers, Hertoginne van Lenox en
van Richemont. W. Hollar fee.

Carcl, Koning van Groot-Brittanje enz. J.
Meyjfens Excucl

Henrietta Maria, Koninginne van Groot-Brit-
tanje. J. MeyJ/ensfec.

Vervolg van Mans Portretten ,gemeene grootte.

Staat te bemerken dat onder de dertien Portretten

van deeze grootte, dewelke door van Dyk geëtft

zyn, 'er een by is, zynde Erafmus, twee andere
dewelke geen Schilders fchynen te zyn, neegen
andere, zynde Schilders of Plaatfnyders , waar on-
der viergevonden worden, daar niets dan het hooft
van voltooit is, het Portret van van Dyk, waar
van ook maar alleen het hoofd voltooit is.

Paulus Halmalius, Raadsheer van Antwerpen.
P. de Jode Sc.

J. van de Wouwer enz. Paul. Pontius Sc.

Caefar Alexander Scaglia enz. Idem Sc.

Petr. Steevens enz. Beminnaar der Schilders. £»-
cas Fojlerman Sc.

Aubertus Miraeus van Brunei , Deeken te Ant-
werpen. P. Pontius Sc.

Ant. Cornelisfen, Beminnaar der Schilders. Lu-
cas Vvjterman Sc.

Cornelis van der Geeft, Beminnaar der Schil-
ders. Paul Pontius Sc.

Ca-
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Carolus Scribanus Jef. P. Clouvet Sc.

Jacobus de Cachiopin , Liefhebber der Schil-

ders. Lucas Vofierman Sc.

Juftus Lipfius, Hiftorie Schryver. Sch. a Bol-

fwert Sc.

Ant. Taffis, Beminnaar der Schilders. J. Neefs

Sc.

Erycius Puteanus, Hiftorie Schryver, Pet. de

Jode Sc.

Cafpar Gevartius, Regtsgeleerde.

Jan de Heem, Ultrajeftenfis. Paul Pontim Sc.

Diodor Tulden, Regtsgeleerden.

Henricus Libeiti, Organift te Antwerpen. Pet,

de Jode Sc.

De la Serre, Hiftorie Schryver. P. Lafne Sc.

Pet. Ponciau , Beminnaar der Schilders. A. van

der Foerfi Sc.

Erasmus van Rotterdam. Ant. van Dyk fecit

Aqua forti.

Inigo Jones, Opperbewindhebber der Gebou-

wen van den Koning van Engeland. Rob. V.

Foerfi Sc.

Henrik Steenwyk, Schilder en Bouwkundige,

P. Pontius Sc.

P. Paulus Rubbens, Ridder enz, Paul. Pon-

tius.
.

Ant. van Dyk , Schilder der Koningen van En-

geland , Ridder enz. Lucas Foberman Sc.

Idem ,
geé'tft door hem zeiven ,

zyn h ,'ift is

maar alleen voltooit.

Jo. Meynflens, Schilder te Bruffel. Corn. Gal-

le'Junior Sc.

Jan van Melder, Beeldhouwer te Antwerpen.

Lucas Vofterman Sc.

Jacques Breuk. P. Pontius Sc.

An-
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Andries Colyns de Nole. Petr. 4e Jode Sc.

Hubert van den Enden, Beeldhouwer van Ant-
werpen. Lucas Vofterman Sc

J. van Raveftein, Schilder. P. Pontius Sc.

Wencelslaus Goberger , Schilder enz. Lucas

Vofterman Sc.

Gafper de Crayer, Schilder van den Infant Car-
dinaal Ferdinand van bpanjen. Paul Pontius Sc.

Gerard Hondhorlt, Schilder. Paul Pontius Sc>

Cornelis de Vos. Lucas Voft^nuan Sc.

Izaak Mytens, Schilder. Paul Pontius Sc.

Lumage , een Portret halver lyf, houdende in

de eene Hand zyne handfchoenen, en in de andere
een Schildery van een Maagd. M. Lafne Sc.

Henr. van Boelen, Schilder. Paul Pontius Sc.

Adriaan Stalbent , Landfchap Schilder. Idem.

Sc.

Quintinus Simons, Hiftorie Schilder van Brus*
fel. Pet, de Jode Sc.

Deodat Delmonte , Schilder door den Hertog
van Neuburg Ridder gtflagen.

Michiel JMierevéld , Neederlandfche Schilder.

Henr. Hondius Sc.

Martyn Richar(J , hebbende maar eene Hand.
Schilder in 't Perfpec^ief. jacq. Neefs Sc.

Theodorus van Loon, Beeld- Schilder te Leu-
ven.

Fr. Snyders, Schilder van Gediertens enz. A.
van Dyk fecit 9

aqua forti ; en een ander Jacq. Neefs
Sc.

Paulus de Vos. Schilder van Jagten en Gedier-
tens. Adr. Lommelin Sc.

Jodocus Momper, Landfchap Schilder. Ant.van
Dyk fecit ,

aqua forti.

Jo. de Wad, Beeld-Schilder. Idem fee.

Adam
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Adam van Noord , Schilder van Antwerpen.

Idem fecit.

Joan Snellinx, Schilder van Antwerpen. Idem

fee.

Fran. Franck, Beeld-Schilder. Idem fee. ook

heeft Peter de Jode 'er een gefneeden.

Jo. Snellinx, insgelyks. Pet. de Jode Sc.

Jan Wildens, Schilder in Perfpe&ief. Paul

Pontius Sc.

Jan Lievens , Hollandfche Schilder in grootte

Beelden. Paul Pontius Sc.

Theodorus Rombouts, Beeld-Schilder van Ant-

werpen. Paul Pontius Sc.

Horatius Gentilefchus , Italiaans Beeld-Schilder.

Lucas Vofierman Sc.

Adriaan Brouwer, Neederlandfchc Schilder in

Snaakeryen. Scb. a Bolswert Sc.

Sitnon Vouet, Schilder des Konings van Vrank-

ryk in grootte Hiftorien. Scb. Robert van Feorji

*B- dito Vouec, gefneeden door.. J. Morin.

Chriftoph. van der Lamen , Schilder van Ant»

werpen in ligtvaardige ftukken. P. Cloart Sc.

Adriaan van Ertveïd , Schilder van Zeen cn Schip-

breuken. Sch, a Bolswert Sc

Corn. Schut, groote Beelden Schilder van Ant-

werpen. Lucas Vojlerman Sc.

Sebaftiaan Franck, Schilder. Scb. a Bolswert

Sc.

Lucas van Uden, Schilder in Perfpechven. Luc.

Vojlerman Sc.

Adam de Cofter, Schilder in Nagtgezigten. Pet.

de Jode Sc.

Corn. Sachtleeven , Schilder in Nagtgezigten

en Droomen. Luc. Vvfterman Sc.

Pa»
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Daniël Mytens, Neederlandfche Beeld -Schilder

Petr. de J&de Sc.

Corn. Poeienburg, Neederlandfche Schilder in

kleine Werken. Idem Sc.

Paul de Vos, Schilder in Jagten. Sc. a JBolswert

Sc.

Artus Wolfart , Schilder van Antwerpen in

Beelden. Corn. Galle Sc.

Pet. Snyers, van Brunei, Schilder in Gevegten,
Andreas Stock Sc.

Gerard Seghers, van Antwerpen, Schilder in

groote Beelden. Paul Pontim Sc.

Palamedes Palamcdeffen, Hollandfche Schilder
in Gevegten. Idem Sc.

Jacq. Jordaans, Schilder van Antwerpen in groo-
te Beelden. Pst. de Jode Sc.

Jodocus Momper Landfchaps Schilder te Ant-
werpen. Lucas Vofterman Sc.

Thomas Willcbrord BofTcjhaarts, Schilde*. Mar-
tin van den Enden excud. /'

Juftus Suttermans.vari Antwerpen , Schilder des
Groot-Hertogs van Tofcanen. Ant. van Dyk fe-
cit.' Aqua forti.

Franc. Franck Junior , Schilder in 't klein tc

Antwerpen. Wïll. Hondius Se.

Martyn Pepyn , Schilder te Antwerpen. Schel-
de a Bolpwert Sc.

Simon de Vos, Schilder van Antwerpen in 't

groot en in 't klein. Paul Pontius Sc.

Piéter Breugel, Landfchap Schilder van Ant-
werpen. Ant. van Dyk fecit. Aqua forti.

Jan Breugel, Landfchap Schilder van Antwerpen.
Item fecit. Aquaforti.

Petr. de Jode, Plaatfnyder te Antwerpen. Luc.
Voftermm Sc.

I5 Paul,
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Paul Pontius, Plaatfnyder te Antwerpen. Ant.
van Dyk fecit. Aqua forti

Jean B. Barbé, Plaatfnyder te Antwerpen. Se, a
Bolfivert Sc.

Charles Mallery, Plaatfnyder te Antwerpen.
Luc. Voflerman Sc.

Robert van Voerts
, Plaatfnyder te Londen,

Theodorus Galle, Plaatfnyder te Antwerpen.
Ïjuc. Vofin van Sï

Guillielm. Hondius, Plaatfnyder. Guill. Hon-
dius Sc.

Petr. de Jode Junior, Plaatfnyder van Antwer-
pen. Pet. de Jode Se.

Theodorus Rogiers, te Antwerpen, Graveur in

k Zilver, Pet. Clouet Sc.

Lucas Vofterraan, Plaatfnyder. Lucas Vofler-

man Junior Sc.

Jacques Callot, Lottharingfe Edelman, Etfer te

Nancy. Lucas Voflerman Sc.

Paulus Pontius , Plaatfnyder te Antwerpen,
Paul. Pontim Sc.

Lucas Vofterman , Plaatfnyder te Antwerpen.
Ant. van Dyk fecit. Aqua forti.

Andere grooter Terfretten in van verfchetde

grootte,

D. Henri Grave van Berghen; in 't groot tot

aan dc knicn , met beide handen. Paul Pontius

Sc.

R. D. Ant. Triest, Biffchop van Gent, enz,

Martyn van den Enden excud.

R. P. Jean Maldere, BüTchop van Antwerpen,

W. Hollar fecit. Aqua forti Anno 164J.
Michel
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Michel le BJ<>n , Agetiüj van de Koningin en de
Kroon van Zweeden enz. Jean Tbeodbr Matban
Sc.

Lucas en Carnelis de Wael, Gebroeders en
Schilders, zynde by malkander. IV. Hoïlar fecit

Anno 1646.

R. Ookhoek, van Antwerpen. Luc. Fofierman
Sc.

Het Portret van Titiano met zyn Minnares.
Titïano inv. Jlnt. van Dyk fecit. Aqua forti.

Een grootte Prent in de breettc , waar in twee
(taande Beelden halver LyCJ waar onder te leezen
is : Filius bic magni efi Jacobi , hac Filia magni Hen-
rul Sobolis. Rob. van Voerft Sc. Londini Anno
1634..

Een groot Portret van Carel den Eerftcri, Koning
van Engeland, met fchrifc onderaan. Pet. de Jo.
de Sc.

Henrietta Maria de Bourbon, Dogter des Ko-
nings Henrik den Vierden, Koningin van Enge-
land. Pet. de Jode. Met fchrift onder aan * dit
ftuk heeft de grootte van het ander.

De Prins Frangois Thomas van Savoyen , Prins
van Carignan j een groot ftuk tot aan de kniën en
gewapend* met twee handen.

De Prins van Oranje, Frederik Hendrik, Grave
van Naflau, zynde een (taande Beeld halver JLyf
met eene hand. Paul Pontius Sc.

De Prins Albért , Grave van Aremberg enz.
Voltooit met Landfchap. Petr. de Balliu Sc.

Nog twee dito grooter.

Twee groote ovaalen even groot tegen mal-
kander over j zynde twee Portretten van den Cardi-
mal Ferdinand van Ooftenryk. Ptul Pontius Sc.

Het ander Crifpyn Queborn : zy gelyken zodanig
P * , dat
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dat men zou zeggen dat zy teegens elkander afga-

drukt waaren.

Groote Portretten in de hoogte , in ovaaïen van
Lofwerk met Merkteekenen ; onder aan

Jtaat ieders Naam in een kLetne Rel :

te weeten,

Carel, Koning van Groot- Brittannien. Petr.

Soutman effigiavit. J. Suyderhoef Sc.

Henrictta Maria, Gemalin van Hooggedagten

Koning, lidem.

Ferdinand , Infant van Spanjcn , Broeder van

Philippus IV. Pet. Soutman effigiavit. Pet. van

Sompel Sc.

Ifabella Clara Eugenia, Infante van Spanjen, in

Nonnen gewaad. Iidem.

Maria , Gemalinnc van Hendrik de Vierde, Iidm

Jean Kapcifta Gafton ,
Hertog van Orleans , Broe-

der van Lodewyk de XIII. Iidem.

Margareta zyne Gemalin. Iidem.

Ambrofio Spinola, Hertog van San Severino.

Petr. Soutman effig. J. Louis Sc.

Uladislaus de VI. Koning van Polen. Pet. van

Sompel Sc.

Sigismundus de III. Koning van Polen. Pet,

van Sompel Sc.

Nota. Dat deeze Portretten betrekking hebben

met andere, door dezelve Graveurs na Rubbens
gefneeden, en dat 'er nog andere zyn van dezelve

plaatfnyders.

Een ovaal Portret met Latynfche vaerfen rond-

om, zyndedat van Marfelar, zyne Wapenen onder

aan het ovaal leggende. Corn. GalU Sc
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Carel Lodewyk, Paltsgraaf aan den Rhyn.

Ant. van Dyk pinxit Calavit. Aqua forti Anno
1657.
Ancony Bourbon , Grave van Moret. Pet. de

Balliu Sc.

Ferdinand de III, Keiier der Romeinen. Corn.

Galle Junior Sc.

Henricus de Bois. Corn. Vifjcher Sc.

Dc Prins Cardinaal, in Krygstoerufting. Pet.
de Jode Sc.

Carel Emanuel, Hertog van Savoyen, Prins
van Piemont enz. Pet. Rucholle Sc.

Joannes de Wael.
Dc Marquis van Mirabelle. A, Blotel'mg Sc.

Drie grootte Portretten in ovaal, Eike ly/Ien

met Lofwerk , Merkteekenen en Opfchrif-

ten in kleine Rollen alle in de hoogte:

naamentlyky

Jan, Grave van Naffau. Pet. Soutman effig.

Jo* Suyderboef Sc.

Fran de Moncade enz. Idem eff. Idem Sc.

Fran§ois van Savoyen , Prins van Carignan. Pet.

Soutman effig. Jecw Levis Sc.

Portretten vangelyke grootte 5 (taande tenknïén
uit i met vierkante Lyften van Lofwerk

of Ornamenten : te weeten ,

Olivier Cromwel, Veld-Overfte enz. ftaande

gewapend en een Knegt beezig met zyn Sjarp vaft

ie knoopen, door .van Dyk te Londen gefcbil-

dert en aldaar gelyk meede de andere door Pierre

P 3 Lom»
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Lombard gefaeeden. Deeze zyn alle in de hoogte

ten getaile van dertien.

Hendrik , Grave van Arondelle , hebbende tot

opfchrift: Droit & avant.

Anna Sophia, Gravin van Canarvaan.

Lucia, Gravin van Carlisle.

Elizabeth, Gravin van Caftleheven.

Margaretha , Gravin van Carlisle.

Dorothea, Gravin ven Sunderhnd.

Anna de Morton, Gravin.

Anna, Gravin van Bedfort.

Rachel, Gravin van Midlefex»

Elizabeth, Gravin van Devonie.

Penelope, Vrouwe van Herbert,

Philip, Grave van Pembroke , zynde nog jong.

Nog is 'er een Portret van Qlivicr Crornwel,

zynde een Borftbeeld zonder handen , ih een groot

ovaal met letters op de vierhoeken.

Ook is 'er- een kleine in het vierkant, met vier

koppen aan ieder hoek , meede van van Dyk 9 hoe-

wel 'er geen naam op ftaat.

Thomas Gromwel ,Grave van Eflex onder Hen-
drik de VIII. onthoofd. H. Holbeens, P. Hollar. $\

Andere Portretten van van Dyk 3 in Londen

doorW. Hollar geëtjl? namentlyk,

Carel, Koning van Engeland, in een klein o-

vaal ; hy ftaat met een Mantel en Hoed. W. Hol-

lar Sc° 1664.

Carel, Koning van Engeland, en Henrietta Ma-
ria zyne Gemalin , beide in een grooter ovaah

idem Sc.

Een ander Carel, nog Jong zynde. Idem Sc.
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Carel II, Koning van Engeland, nog jong, ten

knicn uit : zynde een Borftftuk van geuieene groot-

te, in het vierkant, hm Sc.

Thomas Howard, Grave van Arondel, halver

Lyf met twee handen: in 't vierkant van gemee-

ne grootte.

Een Thomas Howard I., Grave van Arondel,

in een ovaal, zonder hand: dit ftuk is wat hoo-

ger.

Philip Herbert , Grave van Pembroke ; van gc-

lyke groótre en denzelven Plaatfnyder als de voo-
rige.

Hieron. Weftonius, Grave van Portland , met
eene hand. IF.Hollar. ïó^f.
De Ridder Thomas Wentworth, enz. dceze is

nog hooger ten kniën uit.

Het Portret van Rubbens en van Dyk, in een

groote Rol: een groot Hiftories ftuk, in de breet-

te, en is zeer fchaars. Van Dyk , Facies pinxit , E-
rasmus §)uellius Delimaeuit\ Paul Pontius Facies

fculpfit.

Verfcheide Geelielyke 'Stukken , na Ant. van
Dyk ge/needen: namentlyk,

Een Chriftus Beeld, de Maagd aanziende, van
gemeene grootte. Scb. a Bolfwert Sc.

Een grootte Maagde Beeld, in een Landfchap

zittende, het Kind Jcfus op haare knien (taande,

Jofeph agter, en vericheide Engelen fpelendc. Sch*

a Bolfwert Sc.

Een ander zittende Maagde Beeld, en het Kind

Jefus , wien zy te zuigen geeft enz. Petr. Clouet

Sc.

P 4 Het



iyi Konft'CabmU dér Bou<&~ Schilder-

Ha zelve ftukje in 't klein. Fan Dyk fee. A<{U*

forti.

Een ander Maria Beeld, zittende en het Kind op
haar fchoot aanziende, daar naaft een Heilig een
Palmtak in de hand houdende. Sch. a Bol-

fwert Sc.

Een dito zittende Beeld met het Kind Jefus en

een Gordyn uitmaakende de agtergrond. Coenr.

IVaumans Se.

Een ander Maria Beeld , zittende en het Kind Je-
fus ftaande; naaft hem ziet men een gedeelte van
een Colom. Paul Pontius Sc. Dit is een ftuk van
middelmatige grootte.

Een zittende Maria, het Kind Jefus een Bloem-
krans houdende, die hy aan de H. Rolalïa over-

geeft. Dit ftuk word St. Rofalia genoemt. Paul
Pontius Sc.

Een ander zittende Maria Beeld , het Kind Je-
fus op haar kniè'n ftaande, daar by Jofeph en een

Engel die een Kroon vaft houd. De agtergrond

is een Landfchap. Sch. a Bolfwert Sc.

Een zittende Maria met het Kind Jefus fla-

pende en Jofeph agter hun. Dit ftuk heeft Ant.
van Dyk opgedragen aan zynen Broeder, in de
Premonftrenfer Orde te Antwerpen Sch. * Bol-

fwert Sc.

Een andere zittende Maria met het Kind Je-
fus. Onder ftaatte leezen: Dileclus mem enz. Coenr.

IVaumans Sc.

Een gróót Maria Beeld in de Wolken, het Kind
Jefus ftaande op een Waereldkloot en twee Enge-
len. Petr. de Balliu Sc.

Het zelve kleinder en van d'ander kant. fbeod,

van Keffel 3c,

De
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De Gevangeneeming Chrifti , alwaar de Apoftel
Petrus Malchus het Oor afhouwt: een groot ftuk
in de hoogte, Adriaan Lomellin Sc.

De Gevangeneeming onzes Heere in hetHof van
Getfemane 5 daar in ziet men Judas de aantogt be-
fchouwendé. Eén ftuk gemeene grootte in de
breette. P. Souman Sc.

Een ftuk, waar in vyf Beelden als halver Lyf
waar op ftaat Surge, tolk grabatum & AmbuU
Pet. de Jode Sc.

Chriftus met Doorne gekroont, aan wien het
Riet aangeboden werd. Een ftuk van gemeene
grootte. Bon Enfant excud.

Een Chriftus Beeld met Doornen gekroond, ge«
bonde handen en den Purpere Mantel enz. PlBa-
ret Sc.

Een Kruis oprcgting; daar by ziet men twee
mannen te Paard Sch. a Bolfwert Sc.
Een Kruisdraaging, zynde een grootter ftuk

waar m d» ontmoeting van de Maagd Maria. Cern
Galle Sc.

GROOTE STOKKEN.
Een groot Crucifix, waar in twee Mannen te

Paard, een ander te voet die de Spons draagt, be-
neevens andere Beelden. Sch. a Bolsivert. Sc!

In de eerfte proeven ftaat ter regter zyde St. Jan
welkers eene hand op de fchouder van Maria'
legd> dit is uitgedaan, zynde dat te ligtvaardig be-
vonden.

Een ander Crucifix, waar onder een Capucyner
Monnik ftaat en andere Beelden. Pet. dt B»Wu
Sc.

P t Een
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Een aid«er Crucifix tuffctien de twee Moonie-

naaren, vaarby cle H. Maagcl en andere Beelden.

Scb.aBdfwertSc.

Een Crucifix , alleen in een donkere grond.

Petr. ClotetSc.

Een (bode Chriftus Beeld, pp Maria s fchoot,

waarby St. Jan en twee fchreiende Engelen ; on-

der ftaat: O Pos omnes. Dit is door Ant. van

Dyk geë ft.

Een ander doode Chriftus Beeld , de Maagd Ma-

ria, Magdalena^twee Engelen en andere, ir. van

den Win^aarde Sc.

Een Chriftus op Maria's fchoot», het Kruis om-

ver sehaalt zynde, en verfcheidc Engelen 't zelve

beicnouwende. Lucas Pofterman Sc.

Een ander groot ftuk, verbeeldende een dooden

Chriftus, een Rotsfteen tot grond hebbende enz.

Scb. a Bolswert Sc.

Een ander Chriftus Beeld op Maria fchoot dood

leggende, Magdalena kuft zyn hand, St. Jan ziet

men 'er ten halven. Dit ftuk is door van Dyk aan

zyn Zufter de Nonne opgedragen. Pc*ul Pontius

Sc.

Een doode Chriftus Beeld, op den Heemelfchen

Vader leg endc aan weerzyde twee Engelen, de

cene de Doornekroon en de GeelTels houdende.

Dit ftuk is in de hoogte. Scb. a Bolswert Sc.

Stukken van Heilige Perfonagien.

Een Beeld van den H. Paulus halver Lyf. Jnt

van Dyk pinxit. P." Broteling fecit. Een groot ftuk

in de hoogte, dat- tegen een St. Petrus Beeld aan-

ziet, van gclykè grootte, zynde m zwarte konit

van den zelve Graveur. ^
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Een St. Scbaftiaan nog leevendig in ,dde Pynigin-
gen. Lucas Fofterman.

Epa ander St. ^ebaftiaan, door%clelern los ge-
maakt werdcnde. Petr. van Schuppen Sc. .

Een groot St. Auguftinus Beeld, meet verfchei-
de andere Beelden om hoog in een halve? boo<* • in
een Heemelpraal word een zittende Chirifti Beeld
gezien. Petr. de Jode Sc.

Een zittende Jeronimus Beeld. Op» een open
Boek legd een ander Boek. Ant. van Dyk Pinx,
Com. Galle Sc.

.
Vier Beelden ten voeten uit , alle in de hoo&te

en even groot: naamentlyk, :

Een Ecce Homo. Abr. Diepenbeek Min. Sch. a
Bdswert Sc.

Mater Dolorofa. Van Dyk inv. Com. Gaile^Ju-
mor Sc.

St. Cecilia; Petr. de Balïiu Sc. met een andere
Magdalena, haare Cieraaden afleggenJe j Van den
zeiven.

Een ftuk in de hoogte als een halve boog. Dit
verbeeld een Priefter aan den Altaar en St. Bon-
naventura uit de hand van een Engel de Commu-
nie ontfangende.

Een H. Dorothea halver Lyf, houdende in de
eene hand Roozen cn een Palmtak , en in de ande-
re Vrugten. Ant. van Dyk pinx. Com. Galle Sc.
Een boetvaardige Magdalena. Ant. van Dyk

pinx. A. van der Does Sc.

Het Martelfchap van St. Barba. Die is gectft
door Ant. van Dyk,

WAE



ajtf Kortft-CabiM der Bouw. Schilder-

WAERELDSE STUKKEN.
Vader Silenus tuflehen Bacchanten en Satyrs; een

groot ftuk. Ant. van Dyk pinx. Sch. a Bohwert

Sc.

Een Krygsman met een Godin, twee kleine

Minnegoden , d'eene zyn Paard en d'ander zyn

Schild houdende. P. Coenradus Waumans Sc.

Twee groote ftukken , waar in Reynaud door Ar-

mida met bloemen gekectend word. Dit is ge-

fnceden door Pet. de Balliu ; ook een andere waar

in hy » in verrukking opgetogen zynde , Armida
befchouwd.

Een Jonge Bacchus en verfcheidc Satyrs en Bac-

chante in een Bofch flaapende. Dit is een groot

ftuk in de breette, waar op te leezen ftaat: D.
Ant. van Dyk fecit-

?
dit is geè'tft.

Een ander ftuk in de breette met 't Graveeryzer

gefneeden ,
zynde een flaapende Vrouwe Beeld

door een Satyr ontdekt werdende en een Arend die

toekykt.

Het zelve fynder gefneeden, van de ander kant

te zien, met weinig verandering 5 onder llaatj*-

piter Dtorum Pater l$c. A. van Dyk pinx.

Een jong ftaande Kind in een Tabbard. Een
ftuk in de hoogte , zwarte kunft. A, van Dyk,

V. Vaïllant fecit.

V E
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WERKEN
VAN

L U I G I

E N

HANNIBAL
CARRACHE.
Deeze drie zyn even vermaard zo door 'c geea

zy zelfs gefchildert en gefneeden, als de be-
roemdfte Plaatfnyders van haare Werken in *t ko-
per gebragt hebben. De agting en gretigheid
waar meede die Prentkonft door de Kenners ge-
zogtword, heeft mybewoogen, ten haare geval-
le , deeze Catalogus op te ftellen.

In de Werken van degemelde Carrachezyn
(vol-

gens de Catalogus van den Heer Marolles) de vol-
gende ftukken door haar zelfs gefneeden na

jintonio Campo
%

Paul
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Paul Ve*onefe ,

Rapha'èl de Reggio, j?

Horatius Sabadius de Bolonia,

Jacques Ligojfe^

jintonio Gorreggio,

Francifco f^anius,

Rapha'èl Urbino ,

Bernardss Caftellus cn

Balthazcr Peruccius da Sienna*

Ook is na de Teekeningen of Schilde-

ryen van de voornoemde Carraches
gefneeden door

Pietro en Jacome jintonio Stephanoni\

Carel Aadran> A
Gerard rfudran y

MichelLafne,
Frangois Brice,

Gilles RouJfelet\

Pierre Dar et ,

Pierre Lombard,
Frangois Colignón,

Rapha'èl Sadéler,

Gilles Moftaert,

Francois Tortebat,

Charles Simmneau,

Gabriel k Brun

,

GuilL ChateaUy

Jcan Baptifte Cömlan ;

Jean Grignon^

Petre Santé,

Petje del Falcine

,

Ftancois Vanius %

Simon GuilteMy
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Corn. Bloemaart,

Nicolao Francifco Maffti,
Hierome Rous,

J. Baptijle fafcalmï %

Jean Couvay,

Theodorus van Kejfel9
Luc. Voferman %

Coriolan. r
Etienne Colhensy
Pierre de Balliu

t

Pierre Lifthtten ,

Francois Stees9

Cornelis Koukerken ,

Nicolas Pitau,

Jean Morin9

Carlö C*fio t

Petre del Po
9

Jo. Baronius,

Lucas Ciamberlanusi

Francefco Paria,
Luigi Scaramuzzia

9

Francefco Perugino
,

A. Perfyn ,

Cornelis Galle,

Micbael Ndtalis;
G. Le Juge,
Jacques de Billy en
Nicolas Mignard

9

Mattheo Florint

Mara Glodio*
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JSficolaas wn Stelt.

Chriftopboro Blanco,

Donato Rafcioti,

J. Paulini,

Gafparo,

Joa. Lalio en

Andrea Vacario.

Titelplaaten en volkome Boeken.

Del Rime di Cafari Rinaldi, ÖV. Titelplaat in

4. met Wapens.
Geometrie Pratique , Hiftorifc Titelplaat in Fol,

te Romen gedrukt.

11 Funerale dagefti Carraccio.

Het verloft Jerufalem van Taflb, een Hiftorife

Titelplaat, waar in het Portret van Taflb, het ver-

volg beftaat in twintig Plaaten , zonder de Titel-

plaat te reekenen, dugujlino Caraccio en Giacomo

Franco, hebben 'er ieder tien Plaaten van gefneeden.

Nog is er een ander verloft Jerufalem, waar

van twee Titelplaaten ; in de eerfte is het Portret

van den Hertog van Savoyen, aan wien dit Boek

opgedraagen is , en in de tweede dat van Taflb $

behalven deeze zyn 'er twintig Plaaten, waar on-

der vier door Caraccio gefneeden , en het overige

is van Bernardo Caftello's uitvinding, en door Ca-

millus Cungius gefneeden.

De Gallery van het Paleis van Farnefe te Ro-

men gefchildert door Annibal en Auguftino Car-

raccio, en door Jacques de Belly de Chartres getee-

kent en geëtft. 'Er zyn twee en dertig Plaaten be-

halven de Opdragt. Deeze is door Carlo Ctfio ge-

fneeden : de Titelplaat en de Opdragt zyn zonder

Ornamenten. 'Er zyn twee en dertig Plaaten in
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de hoogte en breette waar van eenige vnr» vier on-

derwerpen zyn, eenige van twee en afldere van
een.

Deeze onderwerpen zyn onderfcheiden van mal-
kander; de ftukken die in d'eene groot zyn, zyn
in d andere klein en met verfchillende cyfièrs : in de
eerfte zyn 'er, behalven de twee en dertig Plaa?

ten, nog zes, alle in de breette, waar van vier met
halve boogen uitloopen j de twee andere zyn geheel

vierkant. Dit alles is getrokken uit Oiadheeden en
Herlchcppingen en na Annibal Garraccio geë'cft ,

door den Schilder Nicolas Mignard van Troye.
Veelerly Beelden door Annibal in zyne leedige

uren getéekent , verbeeldende allerly geroepen
Ambagten in de ftad Bolognc ; hier van zyn tach-
tig Plaaten, zonder het Portret van Annibal Car?
raccio te reekenen , 't geen op de Titelplaat ftaat.

MetelU Sc.

De Hukken door Annibal Carraccio uitgevon-
den en getéekent te Bologne in de Gallery van he£
Paleis Magnan. Zynde zes groote (lukken in de
hoogte en een in de breette, alle op Romens Bouw
cn de Geichiedeniflen van Remus en Romup
lus. Deze zyn gefneeden door Jofeph Maria Metelli

©p zeeventien Plaaten , waar van twaalf m de breet-

te en vier in twee ftukken verdeelt, zynde toe

Thermen en de Titelplaat.

De Stad Cremona met de Portretten der Herto-
gen en Hertoginnen van Milaan, getéekent door
den Ridder Antonio Campo Cremonefe , en ge*-

fneeden door Jug. Carrauto. Hier van zyn twee en
veertig Plaaten»

ft*
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Portretten van de Carracches.

Een Gedenkpenning van Keizer Auguftus mee

het Revers, zynde in het klein.

Hei Portret van Titiano in het groot , gefnee-

den door Aug. Carraccio,

Dionifius Gothofredus. J. C. haber Lyf, met
twee handen.

Vier Hoofden van Semiramis, Artenife, enz.

Luigi Carraccio invenit, Fr. Chauveau fee.

Een Mans Borftbeeld , het Hoofd van ter zy-

dem
Een ftaande Mans Beeld , ter halver dye , fchy-

nende te fchreeuwen en een Emmer in zyn hand

te houden.

Het Portret van St. Carolus Borromeus, groot

ftuk in de hoogte, Hiftorieswyze en met merk-

teekenen van den goeden Herder. Aug. Carraccio

fee.

Portret van een Paus zonder byfehrift, dog met

een Wapen, waar door men zien kan dat het In-

nocentius lX.is.

Den zeiven, zittende met een Manteltje om.

Paap Jan, Koning van Ethiopien, hebbende een

Kruis in zyn hand.

Een Borftbeeld van een Koningin , ryk met

Diamanten verciert. Pet. Stephanpninus Sc.

Portret van een Vrouw, een Borftbeeld in een

ovaal, met een Bloemkrans agter 't hoofd.

Een ovaal Borftbeeld zonder hand , zynde een

Oud Man, met Lofwerk. Aug. Carr. fee.

Item , een ovaal Borftbeeld , meede een Oud

Man, zonder Hand. Zynde een Poëet, waar by

Archiie&uur werk met zyn Wapen daar in,

Heï
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Het Portret van Cofmo de Medecis, eerften

Hertog van Tofcanen, een ovaal Borftbeeld met

JLofwerk.

Het Portret van Jean Gabriel Comique, byge-

iiaamd Sivel , een masker in zyn hand houdende,

Aug. Carr. fee.

Het Portret vanPhilippus II, Koning van Span*

jen, zyndeeen Borftbeeld in een ovaal, waar on-

der verfcheide Wapens.
Uliffes Aldovrandi di Bolonia, zynde een Borft?

beejd in een ovaal met Lofwerk en Gediertens.

Geeftelyke pukken.

De Maagd zittende met het Kind Jefus, daar

byeen Heemelglorie van Engelen. L, Carr. />-

venit.

Zeeven andere Maagden ieder op jeen byzondere

manier, d'cenc het Kind Jefus uit de Luyeren

neemende ; eene geeft het te Zuigen ; een ander

waar in 't Kind loannes een Appel toereikt ; ia

een ander is het Kind Jefus tuflehen zyne kniën

;

eene daar Maria neder zit en Jofeph yan de ander

kant^ een ander zittende Maagd, het Kind Jefus

kullende, daar by Joann.es knielende en twee En-
gelen in de lugt jen nog een ander zittende Maria,

zynde een klein vierkant ftqkje. Alle door L.

Carraccio iwventt.

Een ander zittende Maagd, zig aan den geluk-

zalige Felix vertoonende. L. Carra. inv. Gio. fiat-

tifia Pasquelim de Cenfis fee. Een Jfcuk in de

hoogte.

Een Maria op een halve maan ftaaade en ver-

fcheide Heiligen in het zelve ftuk, L* Carr. fin*,

Hknome de Rubeis del. Sc.

Q. t De



244 Konft-Cabinet der Bouw- Sikdder-
Dc vlugt na Egypten. L. Carr. inv. Fr. Bicci

Een Maagd halver Lyf met handen kruizelings
over malkander en een Boek voor haar.

Een zittende Maagd , meer dan halver Lyf. Een
ftuk in 't rond. Annib. Carr. inv. Jo. fEnfant

Een ander dito, het Kind Jefus aanziende j een
{luk in 't rond. Ann. Carr. Pet. Daret Sc. Dit
ftukje heeft hy ook in 't groot gefneeden.

Een Maagd het Kind Jefus houdende (taan> in
zynhand heeft hy een Touw meteen Vogeltje daar
aan. Pet. Daret SV.

Een zittende Maagd met het Kind Jefus; zy geeft

Joannes te drinken. Ann, Carr. inv. Nis. JPran.

Maffet fecit,

Een Landfchap, zynde als de ruft in Egypten,
de H. Maagd tegen de ftam van een boom zit-

tende.

Een ander Landfchap^ het Kind Jefus Joannes
Hefkoozende , Maria en Jofeph in het verfchiet.

Een kleine Heilige Familie in de breette. Ann.
Carr. inv. Jacq. Neefs excudit,

Maria twee Kinderen in de wieg houdende en Jc^
feph zittende te leezen. Ann. Carr. inv. & fecit.

Een Maria Beeld meer dan halver Lyf, houden*
de het Kind Jefus ftaande. Aug. Carr. fecit. Pet.
Stephan. form.

Twee kleine Maria Beelden zittende met het
Kind Jefus op haar fchoot ; daar in is weinig onder-
scheid , fohalyen dat de naam op een ander manier
ftaat. Ant. Carr. inv. & fecit.

Jofeph, die den Ezel gereed maakt; in dchoog-
fêj ZQnder naam.

JLeïa
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EeriMaria Beeld in een halve Maan in de Wol-

ken zittende. Hor. Sab.

Een dito Beeld met een grootte Mantel waar
meede twee knielende oude Mannen gedekt wor-
den. Hor. Bertelli form.

Een Heilige Familie , waar by vier Engelen.

Aug. Carr. fee.

Een Maagd op de Wolken zittende en door eé»

Engel gekroont werdende. Gil/es Mojiaert inv.

Aug. Carr. Sc.

Een zittende Maria Beeld , welkers Kind zuigt.

Aug. Carr, inv. St. Guilïain fee.

Een Heilige Familie , een groot ftuk in de
hoogte. Ann. Carr. invenit. Ja%. A. Stepban. in-

cid.

De Geboörte Chrifti, Simonneau Sculps. Cornl

Bloemaerd heeft het zelfde meede gefneeden.

Een andere Heilige Familie in het groot en in dc
hoogte. Ann. Carraccio pinx. Stephan. fecit, Ro-
oide.

Een groot Maria Beeld, het Kind Jefus, Joan-
nes, Jofeph en een Engel.

Een zittende Maria met het Kind Jefus en Joan-

nes.

Een zittende Maria Beeld , die het vaan van Sr»

Joannes aan het Kind Jefus wil geeven* Ann. Carr,

inv. Egidius RouJJelet Sc.

Een ftuk met naame het filentium van Carraccio.

Michel Lafne Sc. Etiennc Picard le R»main heeft

het voor den Koning van Vrankryk gefneeden.

Twee ftukken zyndeeen zittende Maria Beeld met
het Kind Jefus ftaande. Ann. Carr. pinx. , waar
van d'eene Fr. Tortebat del. Petr. Dam Sc. Op 't

ander is geen byfehrift , maar 'er een St. Jans Beeld

bygevoegd.

0. 3 Een



$±6 Könft -CabiHet dér Bóuw* SchiUtr*

Een zittend Maria Beeld, waar by de Aarts»

Engel Michael met d'eene voet op den Duivel. Dit

ftuk is groot en in de hoogte. Lau. Sabad. Bo-
noni in<u. jiug. Carr. fecit.

Eert groot ftük in de hoogte, zynde een zittend

Maria Beeld met het Kind Jefus
^ Magdalena en

Jeronimüs met zyn Leeuw. Ant. Cèrregio inv*

Aug. Carr. fee.

item een groot ftük in de hoogte i zyhde de

"tVouW van St. Catharina, door Paul Vcronefe in

de Kerk van St. Catharina te Venetien gefchilderté

Aug. Carr. fecit.

Een groot ftuk iri dé hoogte, zynde een zitten-

de Maagd. In het zelve is ónder andér een St. An*
thonius. Paul. Vtromze. pinx. Aug. Carr. fecit.

Een zittend Maria Beeld, het Kind Jefus een

Vogeltje houdendeen Joannes fchreiende. Ann.Carri

inv. & fee.

Een zittende Maria Beeld, het Kind Jefus op

haar fehoot (taande.

Een dito Beeld , het Kind Jefus aan Joannes

te drinken geevende. A.C.
Het zelve ftukje van d'andere zyde en gefnee-

den door Nic. Fran. Maffei.

Een ander dito op de Wolken zittende en het

kind Jefüs houdende. Aug. Car. fecit.

Een dito Maria Beeld i
zittende met het Kind

Jefus op haar fchodt, het welk een Boek in zyn

and houd. A. C.

Een dito Beeld in een wafTchende Maan zitten--

de. Jaq. Ligorius Veromm. iwv-, Aug* Carr*. del-. &?

fecit.

Het Kind Joannes door het Kind Jefus gelief-

kooit werdendej zynde een klein ftukje in \ vier*

kinu
Ëeti
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Een fittende Maagd, het Kind Jefus en Jo-

feph.

Een groot ftuk, zynde de Hemelvaart Maria,

Guillflume Chateau Sc, Voor de Koning van Vrank-

ryk gefneeden.

Stukken getrokken uit het Oude Tefiament^

Herfcheppmge en andere Oudheeden,

Vier grootte (lukken in
5
c breet, zynde de eene

judith in de Legerplaats: zy kan ook voor een

Circe genoomen worden. Het tweede is Neptu-

nus ; het derde kan Circe verbeelden in de Helfche

afgronden. Deeze drie zyn zonder merk} het vier-

de verbeeld een Landfchap , waar in onder ander

een Krygsman die iets op een boom ftaat te fchry-

ven. i
Dit laatfte ftuk is gemerkt A. C. inv. F.

C. Si.

Het oud Schildery van Coriolan. Ann. Car. del

Piet. Sant. Bartol. Sc
Drie kleine ftukjes uit de Herfcheppingen ; na-

mcntlyk,
Orpheus zyn Egtgenoot Euridicc uit de Helle

voerende

,

Andromeda aan den Draak overgegeeven en

Venus op haare Zeewagen. Fenitius Donati Raf-

cicoti formis.

De vier Hoofdftoffèn , ieder in een breede ovaal.

Lo. Car. in*v. OUer. fiojfi excud.

Den Heemelfchen Vader, waarby Engelen tot

een fries , in
5
t brect.

Jacob water uit de Put fcheppende voor dc

kudde van Rachel.

Q 4 De
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De Engel Tobias gelydende. Raphael Mota de

Reggio mv. Aug. Car. fee.

Vier kleine (tukjes , waar onder een Jonas iri

de Zee fpringende ; de andere z^n Herfcheppin-

gen.

De Cananeefe Vrouw, zynde een ftuk in de

hoogte. Ann. Carraccio inv. Carlo C&fio del. &
Sc.

Nog een Cananeefe Vrouw ondeffcheiden van

de andere. Ann. Car. Petr. del Po del. & Sc.

De Samaritaanfche Vrouw
, zynde een gróót

Auk in de hoogte. Ann. Car. inv. Carlo Maratii

Sc.

Dezelve iri't klein, Anno \$6%.

Een andere Samaritaanfche Vrouw, in 't groot

en 't bieet* ftaaride rugwaards. Aïg: Car. inv. &
meid.

Nog eén andere Samaritaanfche vrouw haate

zonden belydende , waar by de Apoftelen zyfl.

Ann. Carr. inv. & Sc.

Nog een andere groote Samaritaanfche Vrouwe
1

èeeld, naaf Ann. Carraccio. Charlei Simonneau

Nog een dito iri 't breet. Carlr. pinxit Theod.

'van KeJJel Sc.

Twee Landfchappert, middelmatige groote, d'ee-

né zynde de gelykenis van het onkruid.

De overfueeligc Vrouw, een ftuk in dé brcèt-

te. Carr. pink. Tb. van Keffel Sc.

Eneas zynen Vader uit de Vlammen reddende.

Pr. Baroichio inv. Agojl. Car. Sc.

De Paarden van Phidias en Praxitelles j een groot

ftuk in de hoogte.

Vier en tachtig Hiftorie ftukjes, onder ander

een
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een Doolhof, Kinderen met de tol ipeelende; een

die watet door een doorboord Vat gut. Paris

Oordeel en het Troyaanfch Paard in de ftad enz.

Achillesdoor Uliflês bekent geworden; een groot

ftuk in 't breet, opgedragen aan Miflire Achiile du
Harlay, eerften Prefident. Ann. Carr. pinx. Au-
dran Sc,

Verfiheide Stukken op onzen Zaligmaker*

De Geboorte Chrifti. Simonneau Sd
Het Gebed in den Hof. Lu. Bertelli.

Het Gebed in den Hof. Ann. Car. pinx. LttCé

Fbftermdn Sc. Dit ftuk is in de hoogte.

Chriftus met Doornen gekroond. Ann. Can
mv. tffecit.

Hetzelve, zynde een groot ftuk in de hoogte*

L. Carr. inv. Coriolan fecit.

Een kleine Ecce Homo , Borftbeeld.

Een Ecce Homo, halver Lyf, zynde een groöt
ftuk in de hoogte. Ant. Carr. pinx Aug. Carr,

incid.

Een Chrifti Beeld halverLyf filet gebonden hart*

den en met Doornen gekroont; een groot ftuk in

de breette. Ant. Carr. inv. VEnfant Sc.

Een gekrüifte Chriftus tuflehen de twee Moor*
denaars, een groot ftuk in de hoogte. Luc. Ber*
telli formis.

Het groot Crucifix van Tintoret* door Augufti*
fto Carr. gefneeden in drie ftukken.
Een onderwerp Van een Crucifix, de drie Ma*

ria's en St. Jan. Horat. Bertelli formis.

Een Crucifix waar boven de Heemelfche Vader;
een ftuk in de hoogte.

Q 5- Ëeii



i5ö Koiïft+Cabinet dér Èöuw- Schildir-

Een Crucifix , waar by de Maagd Maria in on-

magt. d. Car. inv. Corn. Blom Sc. Roma.
Elfdcrhande ftukket , verbeelüeride een dooden

Chriftus: te weeten,

Een op de fehoot Maria leggende- een ftuk in

de breette. Ann. Car. pinx. Corn. van Kaukerkm
Sc

Een op de kniën van Maria : in dat ftuk ziet

men een gedeelte van 't Kruis. Ann. Car. pinx.

Pet. de Balliu Sc.

Het zelfde jn 't klein geëtft en op dezelve zyde,

Van Ann. Carr.

Een ander, de H. Maagd het Lichaam Chrifti

uit de handen der Engelen ontfangende, Ann. Car.

inv. {§ pinx. Pet. de Ballm Sc.

Een ander Chrifti Beeld, door de H, Maagd be-

fchouwd wordende ; een groot ftuk in de breette.

Ann. Carr. pinx. Jean Morin. Sc.

Een ander Chrifti Beeld op het Graf, in 't mid-

den der Engelen. Lo. Car. pinx. Nictf. Pitau gel»

ga Sc.

Een ander doode Chrifti Beeld. Ann. Carr. P,

Petr. Lifibetten Sc.

Nog een dito. Ann. Carr. P. Nic. van fJqty

del. Fran. van Steen Sc.

Een ander op Maria's fehoot, een ftuk in de

hoogte, met een halve boog. Ann. Car. inv. CoU

benius fecit Roma Stepban.

Twee differente doode Chrifti Beelden, even-

eens geteekent, dog niet gegraveert, waar van een

Anno 15-97. Ann. Car. (3 inv.fec. en het ander An-

no IC98. Aag Car. Sc.

Een zittende doode Chrifti Beeld rnet de R
Maagd agter hem, enz. Paul Vcromfe inv. Aüg.

Carr. Sc Horat. BerUlIi formis.

Een
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Èen andere doode Chriftus : een klein ftukje in

't vierkant de drie Maria's, aan het Graf den rin-

gel aanfpreekende. Am, Carr. inv, Louis Roullet

Sc.

De Vefryfcenis Chrifti in de hoogte zonder by-

fchrift.

Een dito grootte, meede in de hoogte. Horat.

Bertelli fornüs

Beelden van Heilige.

De twaalf Apoftclen met Chriftus en Maria,

alle in 't klein ten voeten uit.

Een Titelplaat van 't Boek Vita di San Diego ,

êtc. gefchildcrt door Annibal Carraccio , en gc-

fneeden door Simon Guillain i
in drie en twintig

Plaatert, daar in begreepende Titelplaat. Alle ge-

merkt en van ohderfcheidene grootte en breette.

St. Francifcus op zyne kniën, aan wien de He
Maagd verfchynt. Ann. Car. inv. Pet. del Falcïné

Sr*

Frahcifcüs op zytte knie'n leggende voor een Ta-

fel enz. groot (tuk in de hoogte. Lo. Car. inv. Gio

Battifta Pafqüdh fee.

Een groot Francifcus Beeld met de vyf Won*
den. Eenftukinde hoogte: in \ zelve is eenLand-

fchap. Aug. Carr. fee.

Een klein Francifcus Beeld in de hoogte voor

een Crucifix leggende. Aug. Car. fee.

Een Francifcus ftervende enz. een ftuk iö de

hoogte. Fr. Vanius Seneus inv. Aug. Car. fee.

Ben Francifcus met gevouwen handen halver

Lyf.

Een dito teegen andere meede halver Lyf fprec*

kende, boven met Feftons,

Fran-
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Franciicus dervende , door Ann, Carr. in de
hoogte. Gr- Audran. Sc.

Een groot Hiftorie ftük fan Francifcus op de
uitdeeling der Koorden.

Francifcus de Paula met zyn ftok, meer als hal-

ver Lyf.

Ëen ftük, waar in drie Monniken van welke een

Bloemen toont. Ann. Carrache inv. Franc. Paria-

incid.

Een jeronimus in de hoogte. Aug. Carr. fee.

De laatfte Communie van St. Jeronimus. A.
Car. pinx. Fran. Paria incid. Dezelve is ook door
ie Juge gefneeden.

St. Jeronimus met de Leeuwenkop agter hem.
Aug. Carr. inv. Corn. Galle Sc.

St. Jeronimus op zyne knien voor een Cruci-

fix.

Een Jeronimus in 't groot , aan wiert de H.
Maagd verfchyhf. Jaq. tfntoret. pinx. Aug. Car.

Sc.

Een groote St. Jeronimus halver Lyf op zyne

kniën ; Op een hoogte ziet men de Leeuwenkop.
Een ander Jeronimus, met zyn Leeuw die legt

te flaapen.

Twee andere ftukjes van Jeronimus waar van de

een zyn bril opzet.

Twee andere ftukjes, waar van d 'een het Cru-

cifix omarmd eri de ander een open Boek heeft.

Een klein Chriftoffel Beeld.

St. Rochus Liefdadigheid
;
groot ftuk in dc

breette. Ann. Carr. inv. & Sï>

St. Röchus ten voeten uit.

De Temtatie van St. Antonius, groot ftuk in

de hoogte. Luc . Bertelli formis.

St. Hiacinthus; een groot ftuk in de hoogte.

Een
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Een dito kleinder en van het ander verfchiüen-

de. >
'

'

•

St. Rayraondus op zyne Mantel over het water

varende.

St. Malachias ,
Biflphop van Yrland , meer als

halver Lyf, in een ovaal Cardoes.

Twee verfchillende Martelfchappen van den H.
Stephanus. Guill. Chateau heeft 'er een voor den

Koning van Vrankryk gefneeden, en d'ander is

door Etienne Baudet gegraveert.

Een groot St. Spbaftianus Beeld aan den boom
flervende, een ftuk waar in een Landfchap.

't Beeld van St. Simon den Martelaar teTrente,

zynde een Borftbeeld van eenen Jongeling met een

Palmtak in de hand.

Een St. Petrus in de Wolken zittende en een

ander ftuk dat dasr tegen aan ziet, zynde St. Pau-

lus op dezelve wyze zittende. Ann. Car.pinx. Ba-
ronius ferit Rjoma. Van beide heeft Corn. BIm-
maart de hoofden, handen cn voeten gefneeden.

Een St. Joannes , klein ftukje in 't vierkant.

Een groote St. Joannes bejaard. Chriftoph. Blan-

to formis Rom<e.

Een Landfchap in de breette, waar in een Mag-
dalena.

Een Magdalena Beeld, ineen klein vierkant.

Een groot ftuk in de hoogte van twee vellen,

verbeeldende het Marteldom van St» Juftina. Paul

Feronefe finss. jfug. Carr, Sc,

St. Lucia halver Lyf.

St Martha, meer dan halver Lyf.

Magdalena zittende met haar bloote beenen op de

mat. Car. inv.

Km ander dito, even groot, zittende in gepeia-

fen.

Een
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Een andere Magdalena op haare kniën leggende

met een Boek in haar hand en op de grond ecu

Kruis.

Kkine ftukjes.

St. Juftiria halver Lyf.

St. Veronica het Afbeeldfel Chrifti op den doek

llouJende,

St. Catharina meer dan halver Lyf.

Twee ftukjes halvër Lyf, zynde het een Maria

Boodfchap.

Een St. Lucia.

Een St. Maria Magdalena.

Een groot ftuk in de hoogte, zynde een Land-

fchap , waarin een bezeetenen befwooren word.

ZjO. Car. mv.

Wonderwerk van St. Paulus in het Paleis van

Nero; een groot ftuk in de hoogte. 4nn. Carr.

inv. dug, Garr.fecit,

Snaakeryen.

Een Vrouwsperfoon die een oud man op het bed

wil imyten, eenCupido zyn boog brcekende* dit ftuk

word Lefcarak genoemt. 4ug. Carr. inv. fc? fef.

Een klein ftukje in de hoogte, zynde een man

die zyn agterfte wil laten kuflén enz.

Een ander ligtvaardig ftükje, zynde eenen die

peilt,

Daar zyn twintig ongefchikte Beelden van Ann,

Carr., gefnecden door - eter de Jode.

Het Afbeeldfel van een flaapende Fortuin, met

een Sater by haar. 4ndrea Facario fortp. in Mo-

W# 1604.
Twee
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Twee groote ltukken voor een Bal of Danszaal,

beide in 't breet, het eene is een zittend Beeld, op
de Wolken ncederdaalendeenz. ;het ander een Bofch
in 't midden van 't (tuk , alwaar meede een Vrouw
gezien word.

Een leggende Venus en Vulcanus op het Aam-
beeld werkende. Ann. Carr. int), Petr. del Po. Se,

Venus tegen de (lam van een Boom leggende en
teegen Cupido fpreekendej agter ftaat een Saterop
haar te zien. A. C.

Een Naakt Beeld, zynde een flaapende Vrouws*
perfoon en een Sater die haar aanfehouwt. Aug.
Carr.

Twee Naakte Vrouwen by malkander zittende
$

een Cupido die een Sater wil doen koomen.
Een Besje een kind naar een veld leidende.

Een klein Landlchap, waar in een Jager met
een ftraalend hoofd enz.

Een ilukje waar in Beedelaars over een veld

gaande. Pet. Stepbanpnius fecit.

Een ftukje middelmatig groot, verbeeldende

vier Vrouwen op een veld danfende en een die op
de Luit fpeeld.

Vyf Landfchappen ,
zynde een in de hoog-

te en de anderen in de breette , in het een zyn
dobbelaars, -

'

Hiftorifihe, Allegorische en diergelyke andere

ftukkm tot Waaftm en tot derzeher
Ueraad diénende.

Een Wapen boven een &ol door twee Leei*-

wen onderftjeunt.

Eeo
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Een ander klein Wapen, meede door Leeuwen
©nderfteund werdende.

Een Wagen in een Rol voor een Cardinaal, daar

in een Haazewindhond.
Een Wapen , waar in een doorfneeden Draak

door twee Kinderen onderfchraagt , dewelke een

Kroon vaft houden.

Driederhande foorten van Wapenen inhetbreet,

Waar in onder ander zes fterren.

Een ander dito in 't breet, zynde een Wapen
mn een Grypvogcl.

Drie andere verfchillende Wapenen met Cieraa*

den, waar tn een Leeuw met een Baar een Tak
met deszelfs vrugt vaft houdende.

Een ander klein ftukje, waar in twee Kinde»

ren.

Een dito Wapen met een Leeuw zonder Baar.

Een ander Wapen , in 't midden en op zyde

S&yn Zinnebeelden , waar in een Haan.

Een ander, waar in twee Beelden van de Faam,

die een Cardinaals hoed onderfteunen.

Een ander Wapen , waar in vier Beelden wel-

kers twee ftroom-Goden zyn.

Een anderW apen , waar in vier Figuuren j de vier

hoofd Stoffen verbeeldende.

Een ftuk waar in een Cardoes,om 'er Wapenen
in te ftellen, wordende door twee Kinderen on-

derfteund, ten voeten uit.

Een ander Cardoes om een Wapen in te (lellen ,

waar by Kinderen om hoog.

Een ander dito, zynde vier Figuuren, Deugden
verbeeldende met twee andere daar boven, zynde dc

cene de Faam.

JEen ftuk, waar in een Arend, die een Kro&n
weg
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weg voerd , en door twee andere Arenden gevolge

word, welke een Wapen weg voeren.

Een Wapen, waar by Beelden van de Geregtig»

heid en Voorzigtigheid.

Een Wapen met twee Beelden , de eene aan de

regter zyde een hoorn des overvloeds onderfte bo*

ven gekeert houdende.

Een Wapen en Cardoes met twee Kinderen ver-

cierd, onder andere is in het e«ne Wapen een Staart-

ster.

Een Cardoes in de hoogte met een Gritès daar

boven.

Een ander Cardoes , zinnebeeldswyze , mee
Kinderen daar boven.

Een ander dito met Hi^crifche Figuuren, be-

zyden en onder een gevleugelde Draak.

Twee kleine (tukjes, de eene met een Pauflely-

ke Cardoes en het ander gekroond.

Een Wapen metHiftorifche Beelden, de eene ter

Linker zyde is het Geloof.

Een groote Fries, in twee (lukken, in het mid-
den 's Pauzen Wapen, waar in een gevleugelde

Draak , en daar bezyden andere Wapens, jiug.

Carr. fecit.

Een Cardinaals Wapen met twee Beelden.

Een ftuk, waar in een Hart in een Cardoes, en
nog een Cardoes 'er boven op.

Een ftuk ,waar in een Cardoes, en in het midden
een kloot met fterren.

Een ftuk , waar in een Wapen tandswyze in een
Cardoes met twee Kinderen.

Het Wapen van een Cardinaal , waar in onder
ander een Boom.

Een groot ftuk in de breette, onder is een Wa-
pen en boven op 't Beeld van een Krygsheld ren

R voe*



1J8 Konft-C&bimt der Bouw- Schilder-

voeren uir, wiens aanzigt onder zyn helm fehuilc.

Een Hiftorifch ftuk, waar in een zittend Beeld,
ènder 's Paufen Wapen , daar in drie Vliegen.

Een zittend Pallas Beeld en een Paufielyk Wa-
pen , waar in een Leeuw met een Baar.

Een Allegorifch ftukje. Ch. Simonneau Sc.

Een Venus teegen een Boom, Cupido flapen-

de en onder aan ftaat, fine Cerete Baccho &c.
Eneas, die zyn Vader uit de vlammen red.

Een (luk van middelbaare groote in de hoogte.
Een ftuk, met een Helm met Veeders, onder

zyn 'er driederlyk onderwerpen, met ovaale cie-

raaden.

Twee (tukken in 't breet , welkers eene ver-
beeld de drie Gratiën en Mercurius; in het an-
der word Mars door de Wysheid verjaagt, de-

welke de Vreede en de Overvloed doet voorko-
men.

Een groot ftuk in 'c breet met Hiftorifche Ëeel-

den , die op een kloot fprecken j ook zyn 'er ge-
wapende mannen by.

Een Kinder hoofd na om hoog ziende. Dit is

uit het Teekenboek. Leo». Corona inv.

Een groot ftuk in de hoogte, daar in een Paleis

,

waar by verfeheide Beelden, die een Steen bewee-

gt
Een groot ftuk in \ breet, naar een Slagt-of.

fer gelykende: men ziet 'er een leggende Os.
Een zittende Pallas, haar halve Borft- harnas

legt ter needer.

Hercules in de gevaaren door Pallas beftierd

werdende. Uit is met een Cardoes.

Een Armee te Paard, drie Ruiters met blooie

deegins enz.: onder ftaat Arcanis nodis.

JJe Reeden -twift tuflehen Minerva en Neptu?-

nus
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nus; een ftuk in de breette ; onder ftaat, Pomisfua

nomina fervant.

Zeeven ftukken in de hoogte, met verfcheide

fnakerige Ornamenten en Beelden.

Daar zyn eenige ftukken na de Carraches , in

het vervolg van Charles Errard

Ook zyn 'er twee ftukken van Jean Grignon,
na Anna, Carr, gefneeden.

D E

WERKEN
VAN

R Ó B E R T

N A N T E U I L.

Geboortig van Reims, Teekmaar in Craion en

Tlaatfnyder des Konings van t'rankryk*

Al 't geene Robert Nanteuil gemaakt heeft l

beftaat voor het grootfte gedeelte, in ge-

craionneerde en verfchillende Portretten in gemee-

ne grootte gefneeden 5 van hem kan gezegt wor-

den , dat hy , behalven de vreemdelingen ,

het geheele Franfch Ryk gegraveerd heeft , in

de aanzienelykfte Perfoonen van dat Koningryk

:

R z hy
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hy heeft 's Konings Portretten verfcheidemaalen ge-

fneeden, als meede verfcheide andere.

De Namen van eenige Schilders na wien Nan*
teuil meedegegraveerd heeft , zynnamentlyk

:

Le BrutJ,

Mignard^

Bourdon ,

Noeret ,

Laurens du Sour t

Michelifij

Phil. Champagne

)

Du Chaftel

Het Portret van Robert Nanteuil, Teekenaar

cn Plaatfhyder des Konings van Vrankryk, door

hem zelfs geteekent en door Ger. Edeünck gefnee-

den.

Verfcheide ftukken door hem gefneeden.

Een grootte Heilige Familie, tot zyn Thefis in

de Philofophie, op het zelve onderwerp gefneeden

en tien Jaaren te vooren door Claude Mellan tc

Romen gefchildert en gefneeden , enz.

Een groot Chriftus Beeld, zyne bedrukte Moe-

der aanziende i een Borftftuk naa Guido Rheni j 't

Chrifti Beeld is Anno 1653 en de H. Maagd in

1654 gefneeden.

De vier Evangeliften by malkander, een klein

ftukje na le Sueur gefneeden , dienende tot een in*

leiding van de Concordantie over het Nieuwe Tes-

tament, te Parys gedrukt by Savreux. Nant, Sc*

Anno i6"r z.,5
Eea
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Een klein ftukje, waar in een Engel in de Wol-
ken, welke een Kroon onderfteunt, boven ftaat

Arts firmatur Atïris.

Een ander ftuk grootter, waar in een Wapen
met Engelen tot fteun , boven ftaat met Letters

Fides, enz. en een Vinjet met een Schild en vier

Engelen , waar van twee ieder een Wapen vaft

houdende.

Verfcheide capitaale letters met. Lofwerk. Te
weeten een groote A v/aar in deGriekfe Letter Del-
ta ; een grootte E daar in een Kind ftaande in een

Halsband van de Orde; een grootte F waar in

de Kragt verbeeld is. Een H waar in een ftaande

Mozes , en een L met een Olyftak daar in.

AUe deeze pukken dienen tot ciering van 't

Faëïum van Carelde Tweede ,
Hertog van

Mantua.

Een Familie ftuk , in de brectte. Regnejfeau 6f
Nanteuil Sc.

Een groote Mozes halver Lyf. Het hoofd en

de handen zyn door G. Edelinck gefnceden en het

overige door Nanteuil.

Staat aan te merken , dat in Nauteuil's werken
vierderhande grootte van Portretten zyn , te wee-
ten gemeene grootte , kleiner grootte , en zeer

grootte , en wanneer ik zeg dat ze overgcfneeden

zyn, wil dit niet zeggen, dat de Plaat gefleeten

was, maar wel, dat 'er by óf afgedaan is, volgens

degeleegenheid waar toe zy gedient hebben, en om
te doen zien, dat de werken van Nanteuil niet

noodzaakelyk in die Portretten beftaan, waar in

veranderingen gemaakt zyn; maar alleenlyk in de

R 5 an-
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andere, alwaar ik deeze Nota niet gemaakt hebt,

hoewel zy alle malkander een byzonder Cieraad

toebrengen. De Jaartallen zullen bekragtigt wor-

den door een Dag-regifter van Nanteuil zelfs, dat

de Heer Clement , van 's Konings Biblioteek
,
iny

wel heeft willen meededeelen en door de byzon-

derheeden , die P. Serbout,Bibliotecaris van de Ab-

dye van St.Genoveva,my aangaande de Portretten

heeft uitgelegd.

Verfchéiderh Portretten van Lodewyk

den XIV.

Een grootte in een gekroond ovaal, met Cie-

raad rondom , boven aan is een latynfche Zin-

fpreuk, in'tbreet. Migntird d'Jvignon pinx, Nan-

teuil Sc. Anno 1661. Tot een Thefis van den

Heer de Guenegaud.

Een iJem in 't groot met een Hermyn Kleed

of Mantel, en 't Kruis van de H. Geeft Ordre,

dit is in een ovaal, waar onder tien Latynfche

vaerfen. Nant. pnx. &c. Sc. 1661 voor de Heer

Vallet.

Een dito iri 't groot, ftaande in 't Harnas met

Zeegeteekenen daar naaft en merkteekenen van Mu-
ziek aan de andere zyde. Idem pinx. & Sc, 1663.

voor den Heer de Hocquincourr.

Een dito zeer groot , het roer van een Schip

houdende. In dit ftuk ziet men veel Ornamenten

en Hiftorifche Beelden. Cb. Ie Brun inv. Egid.

Roujfekt omnia Sc. Prtfter Efigien Rol. Nant. 166%.

voor den Heer Amelot.

Een dito in een ovaal , met de wapenen van

Vrankryk, en een Latynfch opfchrift. Nanteuil

ad
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ad Vivum pinx. £5? Sc. 1664. voor den Heer de
Brienne.

Een ander dito , zeer groot in een ovaal , mee
vier Lelyen op de vier hoeken van het ovaal , zon-

der Wapen. Nanteuil pinx.& fculpjit. Anno 1664.
voor den Heere de Choifi.

Een ander zeer groot met Leliën mede op de

hoeken van het ovaal. Nant. pinx. & Sc. Anno
1666. voor den Heer Abt Servien.

Een ander dito met een Bef, onder aan een Wa*
pen overgefneeden. Nant. Sc. Anno 1666.

Een dito, zeer groot in de breette met Romein-
fche Zeegeteekenen , in een ovaal zonder Wapen.
Naf:t. ad Vivum pinx. & Sc. Anno 16675 voor
den Hertog van Albret.

Een ander dito overgefneeden
, zynd'cr geen

onderfcheid dan de grond
, waarop Leiyen geftroqit

leggen en waar op het ovaal is.

Een ander dito zeer groot, in een Harnas met
een Diamante ftrik aan zyn dafch j dit is een ovaal,

Lauwrierblaaderen zyn op een grond met Leiyen
beftrooit. Nant. ad Vivum pinx. Sc. Anno
1668. voor den Heer de Lionne.

Een ander dito , groot in een ovaale Lyft , met
Leliën vercierd. Nant. Sc. Anno 1669. Ojfer»

Card. de la Hoguette.

Een ander dito , met een Zon op ieder van de

vier hoeken, td Fivum Sc. i6y®. Offer. Matt.

Tzoré d'Hcrvault.

Éen ander dito, in het zelve Jaar overgefneeden.

Een groot ovaal met een Laurierkrans en ftrik-

ken boven, zonder Wapen, met een hoop Leliën,

daar de hoeken van het ovaal meede vervult zyn.

Nant. ad Piv. pinx. Sc. voor dea Heer Ar-

nold.

R 4 Een
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Een ander ovaal , zeer groot met een Laurier-
krans, ftaande op een Leeuwenhuid , onder aan
twee Zinnebeelden , en bezyden Latynfchen op-
schriften , zonder Wapen. Nant. ad Viv. fins.

fc? Sc. Anno 1672. Offer. Jac. Nic. Colbert.

Een idem in >t Jaar 1675- overgefnecden voor
den Heer d'Artagnan.

Een ander dito, zeer groot in een ovaal, ftaan-

de op een grond met Leliën. Nant. pmx. ad Vi*v.

13 Sc. Anno 1676. Offer. Ant. Dacquin Ab-
bas.

Een ander zeer groot meede in een ovaal , met
Lauwerbladen en Zeegeteekenen, dog zonder Wa-
pen. Nant. ad Fiv. pinx. Ger. Edelinck Sc. Anno
1679.

Portretten der Prinfen en Princeffen van het

Koninglyk Huis en andere aanzienelyke

Perfonagten.

Anna van Ooftenryk
, regeerende Koningin

,

ineen ovaal met een hulfel in 't hair,en een Kroon
op 't hoofd. Mignard. pinx. Nant. Sc. 1660.

Een dito zeer groot, als een Weduwe gehult,

aan de hoeken van het ovaal Leliën. Nant. pinx.

13 Sc. 1666.

Monfeigneur in een ovaal zonder Wapen, met
vier Leliën aan de vier hoeken. Nant. ad Vtv.
pinx. & Sc. offer Jul. Armand. Colbert.

Philippus , Hertog van Orleans , Broeder des

Konings. In een ovaal met Leliën op de hoeken.

Offer Guill. Hier. Jay. Nant. ad. Fiv. fee. Anno
16*71.

Louis I. Prins van Condé. In een ovaal met het

Kruis
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Kruis van de H. Geeft Orde. Door Nant. ge*
fneeden in Auguftus 1662.

Henri Julius van Bourbon
, Hertog van Ên-

guien in ovaal, met een Wapen. Mïgnard. Rom.
pinx. Nant. Sc.

Charles d'Orleans , Grave van Dunois in een ovaal

,

zynde nog zeer jong. Ferdinand pinx. Nant Sm,

1660.

Charles d'Orleans ,
Hertog van Longueville

Pair van Vrankryk. Champ. p. Nantéuil Sc
*

Prins Carel I. Hertog van Lottharingen,in zyn
Jonkheid gefchildert , onder het ovaal met Wape-
nen. Nant. ad Fivum fee. 1660.

Anna Maria van Orleans, Hertogin van Ne-
mours, in klein agtkarit. Eeaubrun pinxit. Nant.
Sc. 16 f4-

Chriftina, Koningin van Zweeden, met vaerfen
van Scudery. Bourdon pinxit. Nant. Sc, Anno

Louifk Maria Koningin van Polen en Zwee-
den , in 't hair gehult, en onder vier Franfche vaer-
fen. Jufle pinx. Nant. Sc. Anno 165$.

Carel II., Hertog van Mantua: dit Portret is

tot een Fa&um gemaakt , met verfcheide Vin-
jetten , waar van hier vooren gefproken is.

Nant. Sc. Anno i6$z.

Francois de Vendome , Hertog van Beaufort,
met twee handen tot de knien, romdom met een
vierkante Lyft van Olyfbladen. Nocret. P. Nant.
Sc.

De Hertog van Vendome , Broeder des Her-
togs van Beauford; dit is een klein Portret met
twee handen en vier CyfFers aan de vier hoeken.
Nant. Sc. 1 649.

Charles de la Porte, Hertog de la Meileraye, in

K 5 een
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een ovaal met Wapens. Jttfte. pinx. Anno 1648.
Nant. Sc. 1661.

Charles Dailly, Hertog van Chauncs , Gou-
verneur van Bretagne. Nant. Sc. 1676. zynde
een zeer groot ftuk. Offer. Joannes Odiot du Pm-
meur.

Jacq. Marquis van Caftelnau , Marfchalk van
Vrankryk, in een ovaal. Nant. Anno 165-8.

Bern. de Foix de la Vallette, Hert van Eper-

non, ineen ovaal met Wapens. Nant. Sc. An-
no i6fo.

Fr. de Bonne de Crequy, Hertog van Lesdi-

guicres, in een ovaal met zyn Wapen en Titels.

Nant. 1661.

Jean B. de Budes, Gravc van Guebriant, Mar-
fchalk van Vrankryk , hebbende een moesje op

zyn wang. Nant. Sc. Anno i6ff.

Fred. Mauritius de la Tour d'Auvergne, Her-

tog van Bouillon enz. Nant. del. &f Sc. 16*49,

zynde een ovaal in 't groot.

Godefridus Mauritius de laTour d'Auvergne, Her-

tog van Bouillon de Zoon. Nant. ad Viv. delin.& Sc.

1657. den 14. April jn een ovaal met zyn Wapenen.

De Hertog van Albret, zonder Letters of Jaar-

tal. Dit is zeer fchaars. Nant. P. &? Sc. Anno

1649.
Een dito, met Wapenen en onder tien Franfche

vaerfen, dit is overgefheeden.

Henr. de la Tour d'Auvergne, Vicomte de Tu-
renne, in een ovaal met zyn Wapenen onder aan.

Nant. del fc? Sc. Anno 1649.

Een dito, in 't Harnas. Phil. Champ. P.Nant.

Sc. 1663.

Henr. de Lorraine, Marquis de Moüy, zoon

yan Henry de Lorraine , Grave van Chaligny , in

een
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een ovaal met zyn Wapenen. In dc eerfte Proeven

ftond geen naam. Nant. Sr. Anno 1^5-1

Carel Emanuel, Hertog van Savoyen met zyn
Wapenen 'er boven, en bezyden met merkte eke-

nen, en onder Latynfche vaerfen. Nant. Juxta

Effigiem Sc. Anno 1668

Maria Joanna B. Hertoginne van Savoyen, met
Cyfers boven aan, zy is in 't hair gebult. Laur.

du Sour. P. Nant. Sc. 16*78.

Joan Frederik , Hertog van Brunswyk Lunen-
burg enz. in Romeinfch gewaad. Micbelm P.
Nant. Sc. Dit is een zeer groot (tuk.

Henr. du Pleffis Guenegaud , Thefaurier van
de Finantien , in een ovaal met Wapens. Qhamp,
P. Nant. adVivumSc. 165-4.

Een dito , vermeerdert met het Kruis van den H.
G,eeft Orde en deszelfs halsband

,
by zyn Wapep;

Hug. de Lionne, Secretaris van S^aat enz. heb-
bende een Mantel om ; deszelfs Wapen ftaat onder
aan. Nant. Sc. 1655.
De zelve vermeerdert met zyn Naam en Titels

onder aan.

Leon Bouthilier «le Chavigny, Staats Secretaris;

in een ovaal zonder Wapen. Pb. Cbamp. P. Nant,
Sc. i6fi.

Anna Phelypeaux Villefavin, zyne Weduwe; in

een ovaal met Laurierbladeren met haar Wapen be-

neevens dat van haar Gemaal. Nant. ad Vh. fee.

Anno 1656.

Henr. Aug. de Lomenie, Graaf van Brienne,
Staats Secretaris , in een Rond met Eekebladeren en
onder zyn Wapen. Nant. 1660.

Louis Phelypeaux de la Vrillicre , Raadsheer

van Staat. Nant. ad Fivum P. fcf Sc, Anno
1662.

Andr,
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Andr. Ie Fevre de d'Orraeflbn ,* in een ovaal
met zyn Wapen. Ndnt. Sc. Anno 165:4.

Honore Courtin , Raadsheer van Staat, enz. in

een ovaal met zyn Wapen. Nant, P. &? Sc.

Anno 1668.

Natalis le Boutz, Raadsheer van Staat, in een
groot ovaal met zyn Wapen en een Latynfche Zin-
ipreuk. Nant. ad Viv. P. £5? Sc. Anno 1671.
Guido Chamiliard , in een ovaal met zyn Wa-

pen. Nant. Anno 16*64. in eenige Proeven zyn
'er aakers aan zyn Bef en aan andere niet.

P. Poncet, Requeftmeefter; in een ovaal met zyn
Wapen. Nant. P. fcf Sc. Anno 1660.

Don Juan van Ooftenryk, in een klein ovaal.

Nant. Sc. 1675.

J. B. van Steenbergen. Peg. Cathol. in fummo
Belgica Dicafierio a Conf. Libel. 6? Pifc. Advo-
catiene. Du Cbajtel. P. Nant. Sc. Anno 1668. Hy
word de Hollandfche Advocaat genaamd.

Guill. Egon ,
Landgraafvan Furftemberg. Nant.

ad Viv. P. & Sc. Anno 1 671. een zeer groot
ftuk. Offer. Zacbarias Morel.

Ant. Barillon de Morangis
, Requeftmeefter, in een

ovaal met zyn Wapen. Nant. ad Viv .fee. Anno
16*61.

Frangois Blondeau , Prefident van de Reeken-
kamer, in een ovaal met zyn Wapen. Nant. ad
Viv. fee. Anno 16jfi

Michel Larcher, Raadsheer enz. met zyn Wa-
pen. Nant. fee.

Een dito even groot , zonder de Naam van
Nanteuil : hy word recht van vooren gezien ,

met vier Cyffers aan de vier hoeken. Anno
1649.
Fr. Ant. du Lieu. enz. ,in een groot ovaal

met
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met zyn Wapen. Nant. ad Viv. pinx. & Se. An-
no 1667.

ClaudeRenaulcjlindc 1'IfleVallon , Procureur Ge*
neraal enz. in een ovaal met een Wapen. Nant.

ad Vii). fee. Anno 1658. den 23. Augufti.

Een dito , zonder onderfeheid „ dan Franfche

vaerfen onder aan in de Lauriertakken.

Melchior de Gillier, Raadsheer des Konings.

Nant. del. Sc. Anno 1651. aan hem opgedra-

gen.

Madamede Gillier, in een ovaal, in 't hair ge-

hult, daar onder vier Franfche vaerfen. Nant*

fee.

Pierre Seguier, Canceher van Vrankryk; ineen

ovaal met zyn Wapen. Charles k Brunpinx. Nant.

Sc. Anno 1657.
Een dito zonder onderfeheid

, gemerkt \66i.

Een dito halver Lyf zittende. Men ziet 'er

grootc Merkteekenen ; 't ftuk is groot in de breet*

te. Idem pinx. Idem Sc. Anno 1656.
Mich. Ie Tellier, Cancelier van Vrankryk ; dit

is in 't vierkant zonder Wapen. PM. Champ. pinx.

Nant. Sc. 16

Een dito van den 1. July i6f8. in een ovaal

zonder opfchrift. Nanteuil ad Vivum delin. &
Sc

Een dito van den 17. Augufti 1 658 , in eenagt-

kant overgefneeden.

Een dito van den 20 Juny 1659. in een ovaal

op een voetftuk met een Wapen. Nant. ad Viv.

del fc? Sé
Een dito van de 23. July 16^9, in het ovaal,

dat van Laurier is ,
overgefneeden , en vier ge-

kroonde cyffers op de vier hoeken , onder metEikfr

en boven met Lauwrierbladeren,

Eea
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Ken dito van ien n. July 166.1. zynde een

voetftuk zonder Wapen , agtkantig , met Eike

Bladeren. Nant. ad Virum P. £5? Sc.

Een dito in \ Jaar 1661 overgefneeden
, zynde

ovaal in plaats van agtkantig.

Een dito in de breette, met Eike Bladeren, Kin-

deren en Merkteekenen. Franc. Chauveau Ornam.

del.J. Bonlanger Sc.Nant. effig.fec.

Een dito van 't Jaar 1667.

Een ander dito van 't zelve Jaar in een ovaal,

rondom met Lauwrierbladcren en een Wapen.

Nant, ad Vivum Sc.

Een dito in zeer groot ovaal. Nant. P. fc? Sc.

Anno 1674. Offer. Joan. Arrn. Bazin de Bezons.

Abbas.

Een dito zeer groot ovaalsgewyze , met Eike

Bladeren, boven met ftfikken en denaam, en de

grond met Leliën geltrooit. Nantueil Anno 1678.

Offe-eb. Stiphan. Laudah.

Een ander dito zeer groot. Offereb. Mich.

&? Lud. ie Pelletier. Nant. adVivpinx. Pet. van

Scuppen Sc. Anno 1680.

Etienne Daligre, Cancelier van Vrankryk, in

een ovaal zonder Wapen ; een zeer groot ftuk, tot

een Thefis. Nant ad Piv. P. Gerard. Edehnk Sc.

Louis Boucherat enz. zeedert Cancelier van

Vrankryk, een zeer groot ftuk met 't Wapen.

Nant. Anno 1677. °ïïer -
Scraph de Pajot.

Item een ander, Anno 1676. Offer..Jean. Au-

Jies de Foubonne.

Nicol. Fouquet enz. in een ovaal. Nant. An-

no 1661. op zommige eerfte Proeven ttaat 'er

Meffire, alle in 't Jaar 1661.

Jean B. Colbert enz. in een ovaal , en onder zyn

Wapen. Champ.P. Nant. Se. Anno 1660.

Een
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Een dito. Champ. P. Natit. Sc. 1 662.
Een dito met vier Cyffers op de vier hoeken van

het ovaal met eén Lauwerkrans. Nant. Sc. 1 66$.
en is overgefneeden.

Een dito zeer groot in een ovaal met drie C door
malkander geftrengelt aan ieder hoek , en deeze
woorden; Minifter van Staat. Nant. P. fc? Se.

J6*68 , overgefneeden.

Een ander dito in een klein ovaal , in een groot
onderwerp vercierd met twee Hieroglyphife Beel-
den. Nant. P. £5? Sc. 1667. °ffer - Bechamo.
Een ander dito zeer groot in een ovaal van Ei-

ke Bladeren, en twee gekroonde C onder het
ovaal , en boven een ftrik. Nant. ad Viv. P. &
Sc. Anno 1670.

Een dito zeer groot, met een opfchrift op het
ovaal en twee gekroonde C bezyden het ovaal.
Nant. ad Viv. Sc. Of. J. B. Ie Grand.

Simon Arnauld de Pomponne enz. in een ovaal,
zeer groot. Nant. ad Viv. P.& Sc. 1675. °f^m

reb. Gafpard Claud. Garrot.

Franc. Mich. Ie Tellier, Marquis van Louvois
enz. in een groot ovaal met zyn Wapen. Nant. ad
Viv. Anno 1677. °f Car. M. Ie Boitel Abbas.

Louis Heffel in en z. in een ovaal met een Wa-
pen en toe-eigeningen. Nant. ad Viv. 165%.

Een dito zonder naam , in 't zelve Jaar gefnee-
den door Nanteuil, op de wyze van Mellan, ter
geleegentheid van een verfchil onder hen beide ge-
reezen; naamentlyk, om te toonen, dat hy het zo
wel als den ander, met één lheede en met beeter
Ordonnantie zou graveeren. Hy heeft 'er andere
op dezelve wyze gefneeden, dewelke op haar plaats
Zullen aangeweezen worden.
Een dito van 't zelve Jaar, met geen ander on-

der-
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dèrfcheid dan her Omfchrift ook zyn 'er die maar

een ftuk van t Portret uitmaken in ovaal.

Alexander de Seve enz. ; in een ovaal met zyn

Wapen. Nant.adViv. P.& Sc. Anno i66z.

Pierre Seguier, Marquis de St. Briflbn enz. in

een ovaal klein Portret met een Wapen. Nant. ad

Viv. Sc. Anno i6f9-

Matth. Molé, Zegelbewaarder enz. in een ovaal.

Nant. Anno i6f 5.

Eduard Molé, Prefident enz. Nant. i6f 3.

Ginll. de la Moignon, Eerfte Prefident in 't

Parlement , een zeer groot ovaal. Nant. ad Vivmi

Faciebat, Anno 1676. Offerebat A. Fr. Cef. Dar-

mes de Buffeaux.

Fen dito zonder naam in een ovaal met een Her-

myn kleed en wapen onder aan. Nant. ad Vi-

vumfac. Anno 1 65-9- / 'lir^ r, V
Een dito Anno 1661. verandert m de Omfchrift

op het ovaal.

Een dito 1665. in een ovaal met een Wapen

onder aan. Nant. ad Viv. P. fc? Sc.

De Novion , Eerfte Prefident , in een ovaal zon-

der Opfchrift. Nant fee. 1654.

Een dito 165-5-. met verandering.

Een dito agtkantig, met Eike Bladeren en zyn

Wapen. Nant. ad Viv. fee. Anno 16ff .

Een met by voeging 1650".

Een ander met het Kruis van de H. Geeft Or-

de , Anno 1657 , het zelve als die van 't Jaar

i6"ff.

Een dito verandert in het Jaar 1658. en een an-

der idem Anno 1661.

Een dito ineen ovaal met Lauwerbladen , hebben-

de een Hermyne kleed aan. Nant. ad Fivum P,

&f Sc. Anno 1Ó64.
P̂om-
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Pomponne de Bellievre, eerfte l-refident, 111

een vierkante Lyft van vooren te zien, zon-

der Wapen onder aan. Champ. P. Nan. Sc.

16$\ by zommige ftaan onder twee Latynfche

vaerfen.

Een dito met Letters en Wapenen onder aan

het ovaal. Charles Ie Brun P. Nant. Sc. Anno
itfj7. Dit Portret kan voor 't Meelterftuk van
Nanteuil aangemerkt werden zo om de Kop als ora

de Kleed ing.

Fr. Thcodore de Nefmond, Prefident, in een

ovaal in een Hermyn Kleed. Nant. fee. 165-3.

Jean Antoine de Mefme, Prefident, in een o-

vaal. Nant. fee. i6ff.
Een dito zonder naam; in een grond met Leliën.

Nant. delin. & Sc, 1650.

Een dito 165-6, overgefneeden.

Een dito 1661. ovaal met Wapenen.
Louis de Bailleul, Prefident a Mortier, in een

ovaal met zyn Wapen. Nant. ad Viv. fee. An-
no 1658.

Een idem iö5i , zonder verfchil dan in ket Jaar-

tal.

Een ander dito in *t Jaar 1668, overgefneeden.

Jacq. Ie Coigneux, Prefident a Mortier, in een

ovaal met een vierkante Muts op. Beaubrun P.
Nant. Se. 165-4.

René de Lungueil, Marq. des Mailbns, Prefi-

dent a Mortier, in een ovaal meteen Wapen, waar
van de grond geheel wit is. Nant. ad Fiv. Sc.

Anno 1 6f 5.

Een dito met Letters, Anno 1660. Nant. ad
Vivum fe;.

Een dito met een Wapen, waat in een verguld

S Hoofd
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Hoofd op een blaauw veld ; onder het ovaal ftaat

een opfchrift met het Jaar itf6i.

Het zeiven, zonder andere verandering dan het

Jaar \66z.

Een dito 166*7.

Een dito in een ovaal veranderd
, zynde het on-

derfcheid alleen dat Leliën en Lauwriertakken
onder aan en ftrikken boven in de hoeken ftaan.

Nant. fee. 1668.

Jacq. Amelot, Ridder, Eerfte Prefident enz. in

een ovaal met een Wapen. Nant. ad Fivum fee.

Een ander dito met het opfchrift Marquis de Mau-
regard enz., daardoor van het ander verfchillende

;

het Wapen en de grond van het ovaal geftippelt en

bygevolg overgefneeden.

Jean Dorieu , Prefident enz. onder is een Wapen.
Nant. ad Fiv. fee. Anno 1660.

Franc. Lotin de Charny , Prefident enz. in een

ovaal zonder Wapen. Nant. ad Fiv. facibat,

Anno I6f7.
Item een dito met verandering, zynde een Wa-

pen onder aan.

Etienne Jehannot de Bartillac , Raadsheer

enz. in een ovaal met zyn Wapen Nant. ad Viv.

P. & Se. Anno 1666.

Een dito verandert , beftaande alleen in vier Cyf-
fers en een Gravelyke Kroon op zyn Wapen.
Nant* Anno 1668.

Pierre Payen, Heere van Landes, enz. in een

ovaal, met zyn Wapen. Nant. ad Viv. fee. iófp.
Pierre de Maridat, Raadsheer j in een ovaal

met Latynfche en Franfche yaerfen 5 zynde een klein

Portret. Nant. Sc.

De-
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Denis Marin, Raadsheer, in een ovaal. Dieu

P. Nant. Sc. Anno 1 66 1

.

Benoife, Raadsheer enz., in een ovaal met zyn
Wapen. Phil. Champ.pinx. Nant. Sc. Anno 165-1.

Boileau, Griffier van het Parlement, in een ovaal
zonder Wapen. Nant. i6f8.

Jean de Mefgrigny , eerfte Prefident van 't Par-
lement van Touloufe, in een ovaal met een Devies
en Wapen. Jean Daret pinx. Provenfal delin.

Nant. Sc. Anno i6f 2. Hoewel dit Portret zeer

bleek zy , heb ik egterdaar een tweede proef van
gezien die zeer fraai is.

Gafpard de Fieubet, Prefident enz. ,in een ovaal

meteen Wapen boven op. Nant. heeft het na een Por-
tret gefneeden hem van Xoulouze gezonden 16^.

Chaubard
, Raadsheer enz. met zyn Wapen.

Nant. 165-1

.

Pierre Jeannin , Prefident enz. met een grooten
0aard, in een ovaal. Nant. 1656.
Denys Talon, Advocaat Generaal enz. in een

zeer groot ovaal zonder Wapen ; aan ieder hoek
van het ovaal een halve maan , waar boven een
koorn-air. Nant. pinx. & Sc. 165-9.

Een dito met een vierkante Lyft , Eike bladen met
Oyffers bezyden. Nant. adViv.fec.

Dreux d'Aubray, Lieutenant Ovil enz. ovaals*

wyze. Nant. adViv.fec. 1658.
Jean leCamusenz., ineen zeergroot ovaal. Nant.

Anno 1674. Offer. Joan des Htyettes.

Cardinaalen, Biffcboppen en andere Kerkelyke

Perfoonen.

De Cardinaai de Richclieu. Champ. pinx. Nant»
Sc. i6$~.

S z Dc
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De Cardinaal Mazarin , in een ovaal zonder
fchrift, zyn Wapen alleen onder aan, Anno ,5-^
Dit is met één fneede of zonder omtrek

, op de
wyze van Mellan.

Een dito overgefneeden
, zyndc vier Wapenbon-

dels aan de vier hoeken van het ovaal , zonder Wa-
penen, Anno 165:4.

Een ander 165-5-, flegts met zyn Wapen : op den
hoed (Vaat te leezen , dat firmas adimitque en vier
Latynfche vacrfen naaft het Wapen. Dit is ge-
maakt gevveeft tot de Thefis van den Heer de La-
vau.

Een dito zonder Wapen, ineen vierkante Lyft,
met Eike bladen. Nant. ad Fiv.fec. 1656.

Een ander dito,agtkantig met Eike bladen en zyn
Wapen op een Hertogs Mantel , beneevens twee
Sterren en twee Leliën in de vier hoeken met een
Hertoglyke Kroon.

Een ander van den 24. Auguftus van het zelve

Jaar, in een ovaal met Laurier bladen , zonder Wa-
penen onder ziet men in de Cardoes de fteeden

Kethel en Atregt, t:n in een Vinjet in 't midden
van beide het Beeld des Konings in zyn bed ziek
leggende enz.

Een dito na van Mol , in een ovaal , zonder
fchrift of Jaartal, het moet van 165-8 zyn.

E,en dito van 16*5-8, den 4. Feb. dit is in een

ovaal ,
op de grond vier Cyffers, onder twee Kroo-

r.en en boven twee Hoeden.

Een dito, Anno 165-9. wat kleinder in een ovaal

op een grond van Sterren.

Een dito 't zelve jaar, agtknntig met een Wr
a-

penbundel ,
Cyfïèrs, Cardinaals Hoed en Her-

togs Mantel.

Een ander zeer groot ftuk in de breette, waar in

de
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de Cardinaal Mazarin in 't geheel verbeeld is, zit-

tende in een Armftoel: waar by ook een fraayc

Gallery. Fran. Chauveau del. Nant. Sc. ióyjy.

ook is 'er het ondcrlk van de Thefis by, dewelke

voor den Heer le Tellier, Aartsbiflchop van Parys

gemaakt is.

Een dito van 't Jaar 1660, den iften July, heeft

tot een Thefis van den Heer Poncet gedientj het

Portret is in een ovaal, met verfcheide Ornamen-

ten, \ Wapen van Vrankryk en verfcheide ftuk*-

ken, waar onder een Latynfe zinfpreuk. Pierre

Mignard pinxit.

Ëen dito , Anno 1661 , in een ovaal met Lauw-
rier bladen , zonder Wapen, onder aan de zinfpreuk

ftaat , Hic efi Monftrorum enz. Pierre Mignard pwx.
Nant. Sc. tot de Thefis van den Heer de Riche-

lieu.

Dezelve overgefneeden met een Wapen en Op-
fchrift, en in 't midden het Wapen van den huize

Charoft, voor wien het gemaakt geweeft is.

Dezelve ook verandert. Deeze is oraalswyze

met vier Gedenkpenningen aan ieder hoek zonder

Wapenen , voor den Heer Talon.

Hetafbeeldfel van den Cardinaal Mazaryn
,
zyn-

de een Borftftuk in een ovaale Lyft met Laurier

bladen, gemerkt 16f6. den 24de Augulti.

Een ander dito van 't zelve Jaar met een Wapen
onder aan. Deeze is agtkantig en met Leliën en

twee Sterren in de hoeken, zynde dit het onder-

fcheid van een diergelyk in een ovaal.

Een ander dito in een effen ovaal, onder met
Wapenen, en vier Latynfchc vaerfen : luidende hen

begin met deeze woorden, Quant fans difficilcs &c.
De Cardinaal is met een Cap en Bef.

Pierrede Bonzi, Cardinaal, Aarts-Biflchop cn

S 3 Pri-
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Primaat van Narbonne enz. in een ovaal, een groot
Huk tot een Thdis , waar op ftaat te lezen, Offer
Jienatus Gafpard Soubert. Nant. ad Fivumfacieb.
Anno 1678.

Een dito in een ovaal zonder Wapen of datum.
Nant» adFivum del. & Sc. 165*7.

Een Portret van den Cardinaal Barberini, ineen
ovaal , met een Eiken blad , onder met een Wa-
pen. Nant. P. Sc. 1663.

Een dito met Wapenen , een agtkante Ly ft. Nant.
P. fc? Sc. Anno 1664. Behalven deeze is 'er nog
een dat overgefneeden is met een opfchrift , meede
van het Jaar 1664.
De Cardinaal de Retz, in een vierkante Lyft,

waar onder te leezen ftaat , lila tuetur , bac dotnat
,

Anno löyo.

Een dito in een ovaal met Laurierbladen , boven
met Strikken en onder met een Wapen.
Een dito van 't Jaar i6fo.

De Prins Emanuël Theodolê de la Tour van
Auvergne, Hertog van Albret,in een ovaal met
Wapenen. Nant. P. &f Sc. Anno 1668.

Een dito de Cardinaal de Bouillon. Nant. P.

& Sc. 1670. Een zeer groot ftuk. Offer, Leono-
rius Ferret.

Een ander dito zeer groot, tot een Thcfis, in

een ovaal. Nant. P. & Sc. 1678. Offcreb. Bart.
Chappuis de la Fay.

Philippus Emanuël de Beaumanoir de Lavar-
öin, Bitfchop van Mans, naderhand Cardinaal, in

een ovaal onder met Wapenen. PM. Champ. pin**

Nant. Sc. 165X.

Een dito overgefneeden en onderfcheiden met
vier CyfTèrs 1^4.
Een dito van 't Jaar 1660. met een Wapen zon-

der
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der naam, in een agtkante Lyftmet Eiken Bladen.

Een dito in 't Jaar 1666, verandert met dit on-

derfcheid , dat het in een ovaal is met het Kruis des

H. Geeft Orde.

Hard.de Perefixe, Aarts- Biflchop van Parys.

Nant. Sc. Anno 1661, onder meteen wapen in de

manier van Mellan.

Een dito overgcfneeden aan de Lyft , met om-

fchrift.

Een ander, Anno 1 66 3, in een ovaal met Wa-
penen.

Een ander dito in een klein ovaal , op een grond

vol Sterren, zonder Wapen. Nant. ad Fivum Sc.

Anno 166f.
Een dito zeer groot van het zelve Jaar , in een

ovaal met vier Sterren aan de vier hoeken. Nant.

P. fc? Sc.

Francais de Harlay de Chanvallon , in een groot

ovaal van Laurierbladen, zonder Wapen. Nant.

ad V'vo . pinx . Sc . Anno 1 6 7 1

.

Een ander dito, Aarts -Biflchop van Parys, m
een ovaal en omfchrift zonder Wapen 5 dit is een

zeer groot ftuk. Nant. Sc. 1675.

Cefar d'Etrées, Biflchop en Grave van Laon,

namaals Cardinaal en Pair van Vrankryk, in een

ovaal met Wapenen. Nant. adV'vo. Sc. 1660.

Henricus van Savoyen of Aumale, Aaris-Ris-

fchopen Hertog van Rheims, in een ovaal waar

opftaatAto. Sc. lófi.

Een ander dito* van ieder is 'er een overgefcee-

den met eenige verandering.

Charles de Paris d'Orleans , Grave van Sr.

Paul, Abt van Sr. Kemy van Rheims, ineen ovaal

met Wapenen. Ferd. pinx. Nant. Sc. Anno 1660.

Charles Mauricc Ic Tellier, in het gewaad van

S 4 een
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een Abt, in twee differente Portretten, waar van
de eene ovaal en het ander agtkant is. Nant. P.
Sc. Anno 1663

Een ander van 't Jaar 1 664 overgefneeden j deze
is vierkant in plaats van agtkant.

Een dito Anno 1670. Nant. pin*. & Sc. in
een ovaal, waar op gefchreeven ftaat, Aarts-Bis-
fchop Coadjutor van Rheims.

Een ander dito met eenige veranderingen.
Wet zelve zeer groot, dienende tot een Thefis

met het zelve omfchrift. Nmt. ad Viv. fee. 16*72

Offer. Jqfephus Brunei.

£en dito zeer groot, meede in een ovaal zonder
wapenen, met ftrikken boven, waar het opfchrift
cn onder. Offer. Philip. Favart.

Een dito overgefneeden, v/aar op ftaat. Offer.'
Henr. Ie Goix.

Een dito tot een Thefis. Nant. ad Vivum fee.
meen ovaal, waaronder ftaat, Offer. Egidius de
la Tournelle.

Jacques Nicolas Colbert, Abbé du Becq. Prieur
de la Charité &c met drie C, door malkander ge-
vlogten op de vier hoeken. Dit is een zeer groot
ftuk in een ovaal, dienende tot een Thefis. Nant.

fc? Sc. Anno 1676. Offer. Jcan Guefire de
Preval.

Een dito zeer groot tot een Thefis , in een
ovaal met Laurierbladen} boven ftaat een opfchrift
op een ftrik , en onder Nant. pinx. fcf Sc. An-
no 1673. Offer. Nic. de Bragellonne.

Een dito, met eenige verandering. Offer. Par.
Nofdier.

Jean de Montpezat de Carbon, zynde een groot
Portret in een ovaal, daar by wapenen. Nant.
pin*-, 6? Sc. 1673, °P dc eerftc Proeven ftaat

Ar-



Beeldhouw- en Graveerkunde. 281

Jrcbevèque de Bourges en op de andere Archev. de

Sens.

Pierre du Cambout de Coaflin, Biflchop van
Orleans ^ eerfte Aalmoeflenier des Konings ; dee-

ze is in een Abcsgewaat zonder opfchrift. Anno

Een ander dito, klein Portret in een agtkante

Lyft, op een zoort van vierkante papierc Lyft,
met een Wapen. Onder de Lyft ftaat Nant. effi. del

Lenfent Sc. Anno 1661.

Een dito Anno 1666 , waar op ftaat Evêque
d'Orleam.

Jacques Benigne Bofluet , Biflchop van Con-
dom , JLeermeefter van den Dauphin, in een grooc
uvaal. Nant. Sc. Anno 1674.

Claude Joly, Biflchop en Grave van Agen, oud
ó*$ Jaar, is een groot ovaal. Nant. Sc. Anno 1675
met Wapenen.

Victor le Bouthib'er , in een grootte agtkante
Lyft, onder met een Wapen. Phil. Champ.pinx.
Nant. Sc. Anno 1651.
Een ander dito van 't Jaar 1659, met Wapenen

zonder opfchrift.

Een grootte dito in de breette, met Cieraaden
onder het ovaal. Nant. pinx. & Sc. 1661.

jean de Maupeou
, Biflchop en Grave van Cha-

lons fur Saone, in een groot ovaal, meteen Wa-
pen daar onder. Nant. p. Sc. Anno 1671.

Michel Amelot, Aarts- Biflbhop van Tours, in
een ovaal zonder wapen, deze is zeer groot. Offer*
Carol. Amelot. Nant. Jac. Anno 10*75.

Een dito, in een groot ovaal, onder met op-
fchrift en Wapenen.

Ferdinand de Neufville, Biflchop van Char-
tres, in een agtkante Lyft van Laurierbladen met

W*-
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Wapens. Phil. Cbamp. pinx. Nant. Sc. Anno
1675-.

Een dito in een ovaal. Nant. P. £5? Sc. 1664.
Een idem overgefneeden , Anno i66>.

Twee andere dito, een in 't Jaar 1668. en d'an-

der i66p, verandert in't Kruis van zyn Wapen,
zonder onderfcheid dan alleen het Jaar.

Claude Auvery , Biflchop van Coutance, The-
faurier van de H. Capel, in een ovaal onder meteen

Wapen. Nant. ad Viv.fac. Anno 1660.

Een dito van 't zelve Jaar , met eenige verande-

ring aan de Lyft.

Frangois de Ciermont de Tonnerre , Biflchop en

Grave van Noyon, in een ovaal en met Wapens.

Nant. ad Vivum Sc. Anno 16^5-.

Een dito in 't gewaad van een Abt ; d'eerftc is

overgefneeden in \ Jaar 165-5-.

Denis de la Barde, Biflchop van St. Brieu, in

een agtkante Lyft van Eike bladen, met een Wapen*

Nant. ad Vtvum fac. 165-7.

Dominiquede Ligny , Biflchop van Meaux , waar

van een zonder naam als een Abt, Anno 165-4.

Een dito , met een naam en Wapen. Nant. ad

Viv. f\fc? Se. 1661.

Een ander dito overgefneeden 1667.

Francois Servien, Biflchop van Bayeux, in een

agtkante Lyft van Eiken bladen, met Wapenen.
Pb. Cbamp. P. Nant. Sc. Anno 16

ƒ

6. den 13.

Novemb.
Een dito in 't Jaar 165-7. aan het opfchrift ver-

andert.

Louis Daunis d'Attichy, Biflchop van Autun,

in een ovaal met Wapen. Nant. P. £5? Sc. Anno

i66f.

Francois Bofquet, BiiTchop van Montpellier,

in
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in een groot ovaal. Nant. pinx.. & Sc. Anno
1671.

Louis de Suzc, Biflchop van Viviers, Prins van

Ufez, in een ovaal met een Wapen. Nant. ad Fiv
fee. 10*5:6.

Fran^ois Mallier, Biflchop van Troyes, in een

ovaal met Wapenen. Velut pinx. Nant. Sc. Anno
165-7.

Fran^ois de Nesmond ,
Biflchop van Bayeux

,

in een ovaal. Nant. pinx. 13 Sc. Ann© 1665.

Een dito, Anno 1667, met vier Triomp-hoor-

nen aan de vier hoeken, en met vier Franfche vacr-

fen onder aan ; dit ftuk is verandert.

De Matignon
,
Biflchop van Lifieux in een

ovaal met Wapenen. R. P. Antoninus ad Vi»

*vum del. Nant. Sc.

Een dito overgefnecden, waar by de Halsban-

den van de Orde zyn.

Frangois Molé, Abt van Ste. Croix de Bor-

deaux , in een ovaal met een Wapen. Nant. Der
lin. ö* Sc. Anno 1649.

Jules Paul de Lionne, Abt van Marmouftier,

enz. Nant. ad Fiv. P. cj? Sc. 1 667.

Michel le Maslc, Prieur des Roche , &c. in

een ovaal met een Wapen. Nant. ad Viv. Sc.

Anno ió'5'8.

Een dito iö"6i. met Wapenen.
Claude Thevenin, Canonnik te Parys. Nant.

ad Viv.fec. 1653.

Een dito, Anno i6f?. met de Naam 'er by.

Picrrc Bouchu , Abbé de la Ferté , in een ovaal

met Wapen. Nant. ad Viv. pinx. & Sc. Anno
1669.

Een ditoovergefneeden, waar by te leezenftaat,

Abbé de Clairvaux.

Bazi-
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Bafile Fouquet, Abt, in een ovaal met hetblaauw
Lint en zyn Wapen. Nant. ad Viv. fecit, Anno

Nicolas Parfait , Abbé de Bouzonville , enz.

in een ovaal met zyn Wapen. Nant. ad Viv. pinx.

G. Edelink Sc.

Bofchard, Abt van Champigny enz. , ineen o-
vaal met zyn wapen. Nant. ad Viv. fee.

Fr. Blanchard , Abt van St. Genoveva en Gene-
raal, in een groot ovaal. Nant. ad Viv. pinx. &
Sc. Anno 1675.

Charles Faure , Canonik en Abt van St. Ge-
neveva, in een klein ovaal. Nant. Sc. Anno
1649.

Pierre Lallemant, Prior van St. Gcneveva en
Cancelier van de Univerfïteit , in een ovaal. Nant
Sc. 1678.

Jean Fronto , Canonik van St. Geneveva
en Cancelier der Univerfiteit. Fr, Cabouret poft-
mortcm del. Nant. Sc. Anno 1663.

Hipolite Ferret enz. groot Vicaris van Parys,
in een groot ovaal. Nant. pinx. £5? Sc, Anno
1669.

Het Portret van een Monnik, dewelke gezegd
word Nanteuil in de Latynfe Taal onderweezen te

hebben, en 't geen hy in zyn fpecltyd gefneeden
heeft met een fpyker, die hy gefleepen had.

Vtrjcheide Portretten van doorlugte Perfo-
nngitn^ beroemd door haare Schriften,

Pierre Gaflèndi , enz. in een ovaal 5 zyn naam
ftaat onder aan met vier Latynfche vaerfen. Nant.
Jee, 1658,

Mi-
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Michel de Mairolles, enz. een klein Portret in

het vierkant, op een zwarte grond. Nant. ad Viv.

Sc. i6f7- .
•

.

Francais de la Motte leVayer,zyndc m 't klem.

Nant. del 13 Sc. 166 1.

Gilles Menage, een klein Portret in »t vierkant

met beide handen- Nant. ad V'vo. Sc. 1 651.

Pierre en JaquesDupuy,met haar beiden in twee

kleine ovaalen na malkander ziende. Nant. fee.

1648. .

>

Pierre Dupuy, enz. een klein Portret, Anno

i6f 5.

Een ander dito, genaamt den groote Dupuy,

zynde in een ovaal , onder met een Wapen. Nant.

1648. Decze Prent was zeerfchaars* dog is nu

gemeen zeedert de plaat voor eenige Jaaren van

omtrent Lions naar Parys overgebragt is.

Jean Francois Sarazin enz. in een ovaal , zonder

Wapenen, onder vier Franfche vaerfen. Nant.

del. 1649. & Sc 1659.

Jean Chapelain , Raadsheer enz. in een ovaal

zonder Wapenen ; onder aan is een zinnebeeld ineen

Cardoes met een Latynfche zinfpreuk. Nant. ad

Viv. delin. Sc. 1 6fj.
Voiture, een klein Portret in een ovaal, on-

der met Franfche vaerfen. Champ. pinx. Nant. Sc.

David Blondel, een klein Portret in een ovaal,

boven met een zinfpreuk en zyn Wapen. Nant,

del. dsf Sc. Anno 165-0.

George de Scudery, enz. klein Portret in een

ovaal met dubbelde Cyffers. Nant. Sc. 1654.

Jean Loret de Carentan, met Franfche vaerfen;

Nant. i6f 8.

Yvelin, bygenaamt de kleine Engelfche Milord,

of anders hst Griekfe Portret , vermits 'er Griekfe

vaer-
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vaerfen onder aan ftaan,waar by de woorden Me-
UoraRetinete. Dit is in eenovaal. N. Sc. Anno itfjo.

Het Portret van Marcus Vulfon , enz. met Cic-
raaden , waar by de woorden Pour bicn faire

;

onder ftaat Frangois Cbaveau del. Rob. Nant. effi%.

Del. Nicol. Regnejfon Sc. Dit ftuk dient tot een
Titelplaat van een Boek in Folio, het welke van
het Blafon handcld.

Marinus Curaeus de la Chambre, Lyf- Medicus
des Konings van Vrankryk. Nant. del ad PH\
£5? «SV.met een Wapen.

Frangois Gucnaut, Lyf-Medicus der Koningin.
Nant. ad Vh. pnx. & Sc. Anno 1664. zonder
Wapen.

Antoine le Pautrc, Architect des Hertogs van
Orleans en 's Konings Ingenieur, wordende van
vooren gezien in een ovaal op een voetftuk, waat
op ftaat Deffeins de plufieurs Palais, Plans &V..

inventéspar Ant. le Pautre
t Architecten Ingenieur,

Onder aan zyn twee Kinderen met een Landfchap.

Het Portret is door Nanteuil, en het ander door
le Pautre gefneeden.

Vervolg van het PVerk.

Om myn voorgenoomen beftek nauwkeurig te

volgen, zal ik my maar aan drie Academiën
houden: namentlyk die van Fl$rence, Romen en
Lombardyen of Venetien.

Ik zal beginnen met die van Florencen en deszclfè

Inftellers.

Pietro da Cofimo, Difcipel van Roflelli, heeft

uitgeblonken door zyn fnaakfe manier en zon-
derlinge Cieraaden. Een zyner voornaamfte Dis-

cipelen is geweeft jindrea del Sarto, van wien in

het vervolg gemeld zal worden. Hy Itierf aan

een
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een zoort Tan uitzinnigheid , tachtig Jaaren oud
zynde , Anno 1521.

Dominico Ghirlanday , een Florentynfch Schil-

der, is Leermeefter van Michel Angelo geweeft, als

ineede van verfcheide andere , waar onder Marcel Fe-

nufloy Torrigiano , dewelke MichdJngelo zyn neus met
zyn vuift plat floeg, Georgio Fafari y die zo veel

over de Schilders gefchreeven heeft en Fra. Baftiano.

Ghirlanday heeft twee Tafereelen voor Paus Six-

tusde IV. gefchildert in deKapelle daar Rofelli in

gewerkt had , en is te Florencen in den ouderdom
van vier en veertig Jaaren overlecden, Anno 1495.
Van hem is hier vooren breeder melding gemaakt.

Hy heeft drie Zooncn gehad, dewelke alle drie de
Schilderkonft geoenent hebben , te weten David ,

Benedetto en Rodolpho. De laatfte heeft tot Dif-
cipel gehad Peryn del Vago.

dndrea Ferocbh, heeft tot Difcipel gehad Pïe-
tro Perugiano en Leonard da Vinci^ welkers Schil-

deryen , die door Lorenzo di Credi gecopieerd zyn,
zo natuurlyk na de Origineelen gelyken , dat zc

befvvaarlyk van malkander konnen onderfcheidert

worden. Hier van is reeds gewag gemaakt.

Bernardo Pinturrkhio , heeft onder Pietro Peru-
gyn met Raphaël geleert: hy heeft in den Dom
van de Drukkery van Siena gefchilderd de Hifto-

rie van Pius de U. dewelke voormaals Eneas Silvius

genaamd was. De Teekeningen daar van zyn mee-
ftendeel voorheen door Raphaè'1 zynen vriend ont-
worpen dit werk beftond in tien Tafereelen: hy '

?ieeft verfcheide andere werken in het Paleis van
het Vaticaan gefchildert, onder andere op de deur
van een der Kamers de Boodfchap Maria , waar in

hy Julia Farncfe als de Maagd verbeelde, door be-

vel van Alexanderde VIII. Hyis in 'tJaar 15*13 ge*

Hor-
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itorven,oud zynde 5-9 Jaar.

Baccio of Frater Bartholemeo leide zig toe op
de manier van Leonard da Vinei , dewelke hy zo

wel navolgde, dat Raphaè'1 Perugyn verlaatende

zyn Colorict aannam , en dceze beroemde Meefter

onderregte hem uit erkentenis in de kennille van

't Perfpectief. Baccio heeft nooit meer dan een

naakt Beeld gefchildert, zynde St. Sebaftiaan, 'c

geen aan Lodewyk de XII. Koning van Vrankryk

verkogt wierd. Hy ging in het Kloofter der Do-
minicanen van St. Marco te Florencen , waar

door hy bygenaamt wierd van St. Marco; van hem
zyn verfcheide werken te Florence en Lucca ge-

fchildert, en is geftorven in 't Jaar 1^17, oud zyn-

de 48 Jaar.

Ealtbazar Pcrruzzi , van Siena , wierd voor

een groot Teekenaar gehouden, voornamentlyk in

voorwerpen betreffende de Bouwkunde, en ver-

flond de Mathelis zeer wel. Hy begaf zig na

Romen , en aldaar fchilderde hy in Frefco het

groot Altaar van St. Onufro, en twee Capellen

in de Kerk van St. Rochus. Hy verkreeg de

vriendfehap van Agoftino Chigi, die hem de Tce-

kening van zyn Paleis deed maaken , waar in hy

verfcheide Beelden in 'tGraauw fchilderde en eeni-

ge Perfpe&iven , waar in hy uitmuntende was.

Dc Paufen Julio en Leo hebben hem tot ver-

fcheide Werken gebruikt; maar voornaamentlyk

in het voorneemen , dat zy hadden, om St. Pieters

Kerk na de Teekeningen van Bramante te vol-

tooyen. Hy maakte 'er een nieuw model van , 't

welk veel baat toegebragt heeft aan hen, welke die

berugte Kerk volbouwt hebben.

Hy heeft de Cieraaden van 't Schouwburg her-

fielt, den weg gebaant voor dc Konftcnaars van

werk-
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werktuigen. Hy is de uitvinder geweeft van de

pragtige toeftel tot de Krooning van den Paus Ju

lio de Medicis, onder de naam van Clemensde VII.

In het Jaar 1517 in de plundering van Romen
dwongen hem de Spaanfe Soldaaten Charles de

Bourbon , welke in de Storm gedood was , te

fchildercn : Hy maakte een vervolg op de Romein-

fche Oudheedcn , met aanteekeningen op Vitru-

vius ,
dog heeft die niet voltooit. Ziek gewor-

den zvnde, kreeg men vermoeden, dat hy door

zyne "benyders vergecven was. Hy ftierf maar

36 Jaaren oud zynde, Anno if^g en wierd in de

Rotonde Kerk begraven} zyn verlies wierd

men gewaar toen de Paus Paulus de III. St.

Pieters Kerk wilde doen voltooyen, hoewel An-

tonio da San Gal le, die het beftier daar van op

zig nam , de naam van een uitmuntende Architect

had.

Sebaftiano Serlo, is erfgenaam zyner Schriften

en Teekeningen geweeft , waar van hy zig bediend

heeft in de Boeken over de Bouwkunde , die hy

uitgaf. Tot Difcipel heeft hy gehad

Daniël Ricciarrtli, bygenaamt Folterre^ om zyne

geboorte plaats. In de Kerk van de Triniteit zyn

Tafereelen, die hy gefchildert heeft op de Ge-
fchiedenis van St. Helena weegens de Kruisvin-

ding , als meede verfcheide andere onderwerpen

rondom de Capel. Het groot Autaar - ftuk is

een afneeming van 't Kruis , dat een zeer aanmer-

kelyk ftuk werk is. Op bevel van Paulus den III.

heeft hy eenigeleeden van twee onbetaamelyke Beel-

den , die in het Oordeel tan Michel Angeio gezien

wierden, gedekt.

Dewyi hy zo konftig in de Beeldhouwery als

inde Schilderkonft was, volbracht hy op 't Plein de

T Bel-
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Belvedère genaamt , het Grotwerk , 't geen van
een zeer geeflige Ordonnantie is. Hy was het
die het metaale Paard gegooten heeft, 't geen te Pa-
rys op de Plaats Royaal ftaat, dat gefchikt was tot
het Standbeeld van Hendrik den tweeden het
welk de Koningin Catharina de Medicis,zyne'We-
duwe, ter zyner gedagtenifle wilde doen opregten •

dog hy ftierf alvoorens 't Beeld af te maaken en het
werk is onvoltooit gebleeven ; dit gefchiede in het
Jaar 15-66, oud 57 Jaar.

'Er was ook eene Jean de Boulogne, geboortig
van Douay, konftig in de Bceldhouwery, die zie
te Florence nederzettede. Zyne werken zwee-
raen na het Antiek, 't geen te zien is in de kopere
Groepen , die hy op de Markten of Pleinen te
Florence, Livorno en Bologne opgeregt heeft j hv
is de geen, die het kopere Paard, waarop Hen-
drik de IV verbeeld is, gegooten heeft.

Ook is men verfchuldigt aan 'Jean Gongeon
$

Meefter Pome, en aan Meefter Bartbelemi en Ger*
main Pilon, alle groote Konftenaaren in de Bouw-
kunde en Beeldhouwery, al wat 'er fraais en be-
zonders is in de oude Louvre, in de Kerk van St.
Germain de 1'Auxerrois , aan de Fontein der H.
Innocenten,in de kleine Auguftinen van het Voor-
burg St. Germain en op verfcheide andere phat-
zen.

Marco da Siena heeft zig onder Daniël de Vol-
terre fterk geoeffent en vervolgens te Romen en
Napels veel gearbeid, alwaar hy verfcheide bedek-
ken van Gebouwen geteekent, als meede een Boek
over de Bouwkunde gefchreeven heeft.

Pekgrini de Bolonia of Tibaldi^ heeft ook on»
der David de Volterre gefchildert

; hy leide zi^
byzonder toe, op de Civiele en Militaire Bouw-

kunde,
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kunde , en verkreeg by den Cardinaal Borrorneo

toeeanc, voorwi.enhy het Paleis de Sapiemia bouw-

de; ook is hy Archited der Hoofdkerk van Mi-

laan geweeft ;
nog heeft Volterre toe Difcipel ge-

hZ(

Giacomo Rotta -

5
deeze trachtedede manier van zyn

Meefter na te volgen en gebruikte zyneTeeke-

nineen zo veel hem doenlyk was. Hy fticrf oud

zynde 70 Jaar onder het Pauflchap van Clemens

den VIII.

Andrea del Sarto, cms genaamd om dat zyn Va-

der een Kleermaker was ; is gebooren te Flo-

rence in het Jaar 1478, en wierdbeftelt by een Zil-

ver- of Goudfmit,om het Schilderen te leeren. Zyn

eerfte Meefter was maar tamelyk, hy ging van

hem af, om zig met 'er woon by Pictro de

Cotimo te begeeven, en maakte een gemeenfehap

om met Francia Bigio, een Florentynfe Schilder

en Difcipel van Mariotto Albertinelh, te arbeiden.

De Schilderkonft was hy magtiginzo verre zyn

zwaarmoedige gcfteltenis hem zulx toeliet ; hem

ontbrak dieLeevendigheid, zo noodig aan de Schil-

ders, om kragt en leeven aan hunne Beelden te

ceevcn, als meede die deftigheid en edele zwier,

welke de fchoonheid de geftaltebyzet;dusmen zeg-

gen kan , dat de verfcheidc veranderingen van ver-

beeldingen daar in zo wel niet gezien worden als

in de andere, en dat zyne vinding zeer fch raai

is
;
dog dat, wat de Vrouwen en Kinderen betreft,

hv dezelve zeer natuurlyk en bevallig, en de Oude

Mannen met zeer levendige trekken heeft afgebeelt.

Van hem zyn verfcheide werken in Frefco en in 'c

Graauw, onder andere twaalf Tafereelen van het

Leeven van Joannes den Dooper, welke men te Flo-

rence in 't Kloofter van de Annonciade vinden kan.

T z Hy
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Hy heeft een Tafereel in een Capelle van de Kerk
van'St. Gallo der Obfervanten van de Augufti-
ner Orde gcfchildert, waar ineen zo wonderbaare
fchoonheid en konftige vereeniging van Coleurcn
doorftak

, dat zulks in het algemeen met verwon-
dering betchouwt wierd : vervolgens fchilderde hy
in 't Convent der Broeders Servipen van de Annon-
ciade de Gefchiedeniflen van den gelukzaligen Phi-
lippus ; een ftuk 'er van is gefneeden door Cberu-
bin Mert, waar in verbeeld is de ftraf van een
Godslafteraar,die door denBlixem geflagen word,
vermits hy de vermaningen van St. Philippus de
Nery verfmaad had. De grond is een Land'fchap.
Hy maakte een Maria Beeld , voor een gemeen
liefhebber, die van meening was 't zelve naar
Vrankryk te zenden > dog deezen ftond dat fraai
werk zo zeer aan, dat hy het voor zig zelfs behield,
en hem een ander deed fchilderen, verbeeldende
een dooden Chriftus

, omringd van eenige
Engelen, die hem onderfteunen, in een treurige ge-
ftalte; dit wierd zo gunftig ontfangen, dat Fran-
901S de Eerfte

?
groot Beminnaar der Konften , hem

ailes het bezorgen, om in Vrankryk over te koo-
mcn , en bewees hem op zyn komft alle teeke-
nen van zync mildheid , ten pand van de gunften
die hy in 't vervolg van hem te verwagten had.
Voor eerft begon hy het Portret van den Dau-

phin, die toen nog in de luyeren lag , af te maa-
ien , het geen hy den Koning aanbood , de-
welke het op een zeer minzaame wyze ontfing en
hem door nieuwe weldaaden zyne erkentenis be-
wees. Hy fchilderde een Cbaritas, waar over de
Koning betuigde zeer voldaan te zyn en gebood, dat
men het ftuk in zyn Cabinet plaatzen zoude : dog te
midden van zo een groot geluk was hy niet bedagt

om



Beeldhouw- eH Graveerkunde. 2.93

©m zig in ftand te houden 5 hy wierd door zyn
Huisvrouw om byzondcre reedenen ontbooSen

,

welke hy niet over hem kon neemen af te flaan,

en zyn zwakheid deed hem zien, waar toe hem
zyn onvoorzigtigheid vervoerde, als hy aan den
Koning verlof verzogt, om zig op reis te begce-

ven, 't geen hem de Koning niet alleen vergunde

maar zelfs een fomme gelds deed ter hand ftellen

,

om op zyne wederkom 11 alle de Stand - Beelden cn
Tafereelen van de befte Meeftcrs , die hy zoude
konnen bekomen , mede te brengen

;
dog in plaats

van aan zyne verbinteniflè te voldoen, vergat hy
Zyn pligt, en maakte van 't geen de Koning hem
toevertrouwt had, een zeer flecht gebruik ; zulks

hy niet dervende weder komen, en zig lafhartig-

lyk opgehouden ziende, zo door zyne vrouws traa-

nen als door de aanhoudingen zyner vrienden, en
met ' fchaamte overlaaden van zyn belofte gebroo-

ken te hebben , te Florence bleef.

Hy hc:fc 't Portret van Leo denX., 't geen Raphaëi
gefchildert had, zo wel gecopieerd, dat de Flo-

rentynen en Vafari zelfs, die het had zien fchil-

deren
, zig niet en ontzagen het als een Origineel

na Mantua te zenden : ja dat meer is Julio Romano
wierd 'er insgelyks door bedroogen, hoewel hy
'er zelfs een goed deel in gearbeid hadj laaten nu
de halve Kenners hunne Tafereelen met benaamin-

gen doopen naar hunne goedvinding, oflchoon zy
die egter zelfs niet hebben gemaakt nog zien mak-

ken. Bezitten zy een grooter kennis van de Schil-

derkonft, om de behandeling van 't Penfeel en 't

verftahd , 't geen in de geheele Ordonnantie van 'c

onderwerp ltcckt, te onderfcheiden ? Kennen zy

de naam van den Schilder beter als Julio Romano
die kende? en zo decze groote Meeiter door die

T 3 na-
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natuurlyke Copy bedroogen geweclt is, doordien

hy 'er geen onwifle ofte twyffelagtige penfeel-

trckken in onderkende , die door een ftoute en

naauwkeurige hand uitgevoerd waaren, en indien

dit Tafereel als Copy hem nog wonderbaarlyker

voorquam, dan of het een Origineel ge weeft was*

waarom verachten dan zommige, die met Origi-

neele vooringenoomen zyn ( welkers partyen

,

waar door zy te agten zyn , dikmaals by haar niet

onderfcheiden konnen worden) waarom zeg ik

veragten dan dusdanige al wat Gecopieerd is ?

Eindelyk wierd André del Sarto door een onver-

mydelyk noodlot van zyne vrouw en vrienden ver-

laaten, en het voorwerp van het uiterfte mededoo-

gen
,
zynde door de befmettelyke ziekte aangetaft,

waar aan hy te Florence in zyn 42fte Jaar ilierf s

in 't Jaar 1530.

Francifco Bigio , arbeidede toen om ftryd te-

gen André del Sarto , welke veele üilcipelen ge-

had heeft , onder andere Giacomo da Puturmo , Do-

nrinico Fetitn George Fafar die ook een Difcipel

van Michel Angelo tgeweefl: is: Andrea Squezclia

heeft zyn manier ook veel nagevolgt.

Civoli leerde insgelyks onder hem. In de Kerk

van St. Pieter vind men een Tafereel, het welk

hy op bevel van den Hertog van Fiorence gefchil-

dert heeft, ten tyden van Clemens den VIII: dit

ftuk is in grooteagting. Ook heeft hy tot Leerling

gehad Francifo Roffi , te Florence Anno i?io

gebooren. Te vooren had hy verfcheide Meefters

eehad, onder andere Baccio Bandinelli in de Tee~

'kenkonft. Hy wierd Salviati bygenaamt , ver-

mits hy denCardinaal van dien naam tot zyn voor-

stander had. Het eerfte Tafereel dat hy maakte,

^as een Dalila, 'c geen na Vrankryk gezonden

wierd j
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wierd j cenige tyd daar na begaf hy zig na Romen

,

alwaar hem de oude Cardinaal Salviati te werk
fteldeen huisvefting gaf : vervolgens maakte hy ver-

fcheide werken in Freico en met Olyverw voor

Lidizo Farneze
;

hy fchilderde met Watcrverw
op verfcheide groote doeken de Gefchiedenis van

Alexander den Grooten , die naar Vlaanderen ge-

zonden wierden, om 'er Tapytwerken na te ma-
ken. Hy ging na Venetien , en fchilderde het

Portret vanPietro Aretino,dat deeze berugte Poëet

aan Fran^ois den Eerden zond met vaerfen , die

hy daar op gemaakt had. Te Romen wederge-

keert zynde, fchilderde hy verfcheide Portretten van

zyne vrienden ; na andere werken voltooit te heb-

ben, wierd hy te Florence ontboden , alwaar hy
onder een groot getal werken, een Tafereel fchil-

derde,^ geen te Lions in de Capelle der Florenty-

nen hajngd : het heeft tot onderwerp het Onge-
loof van Thomas. Hy begaf zig vervolgens

weder na Romen en fchilderde aldaar Adam en E-
va in het Aardfch Paradys-, dit is een van zync

fraaifte {tukken, en word in het Cabinet des Ko-
nings van Vrankryk gevonden. Hy reisde na

Vrankryk, om te Fontainebleau te arbeiden; dog
kon met Primatrice niet eens worden: ter zeiver

tyd fchilderde hy te Dampierre een Cabinet en ee-

nige fchoorfteenftukken voor den Cardinaal. van

Lottharingen. Zyne werken hadden daar die ag-

ting niet, welke zy verdienden, en die hy te Romen
wedergckeert zynde, verkreeg, zo door de wer-

ken die hy aldaar fchilderde, als door die, welke

hem om zyn groote naam uit Venetien, Florence

en andere Ualiaanfche fteeden bezorgt wierdtn :

egtcr gelyk alles geen genoegen baart, verviel hy

in een Droefgeeltigheid , welke in hem de over-

T 4 hand
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hand neemende, alle de andere hoedanigheeden
,

waar racede hy die had konncn overwinnen,
verdoofde j waar door hy in een ziekte ver-
viel , die hem uit de waereid rukte in zyn j^fte Jaar

,

Anno 1 565. Hy fchilderde de Veldflagen zeer wel en
Giacomo Sandro is zyn minfte Dicipel niet geweefL

Perryn Buonacor/i del Paga is te Florence geboo-
ren van zeer arme ouders: Hy wierd op zyn elf-

de Jaar beftek by Rodolpho, Zoon van Domini-
co Ghirlanday, by wien zig onder andere jonge
Leerlingen die daar kwamen , ook bevond de zo-
genaamde Toto del Nunciata> Welke vervolgens na
Engeland overftak, alwaar hy verfcheide Bouw-
kundige werken uitvoerde. Perryn maakte een
naauwe vriendfehap met hem ten einde met yver te-

gen malkander om ftryd te werken
;
dog die gee-

ne, wiens werken wy befchryven , teekende met
zo veel oplettenheid en yver na de fchetten van Mi-
chel Angelo, dat hy het geluk had, boven alle an-
dere den eerenprys te behaalen: Ter zeiver tyd
was het dat Vaga , een Florentynfch fchilder, wel-
ke zig te Tofcanella (een klein fteedtje, naby Vi-
rerboj onthield , te Florence gekomen zynde , en
Perryn gezien hebbende , hem van zyn Meefter
verzogt j na hem eenigen tyd by hem gehouden te

hebben, bragt hy hem te Romen , en wjerd ver-
volgens op zyn vertrek naar Tofcanella door Vaga
zync vrienden aanbevolen.

Deeze groote Meefter heeft aan de Logies van
het Vaticaan, onder het opzigt van Raphaël ge-
werkt, en met meer bevalligheid dan andere ge-
fchildert, 't geen ligtelyk te onderlcheiden is in

dc Tafereelen, waar in hy verbeeld heeft de Ifraë-

liren met de Arke door de Jordaan gaande en de
Muuren van Jericho, die van zelfs vallen, Jofua
de Zon gebiedende ftil tc ftaan, de geboorte Chris-
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ti, zyn Doopfel, laatite Avondmaal, en in ver-

fcheide gebronfte basreliven, ziet men Abraham
bereidvaardig om zynen Zoon te Offeren

, Jacob
teegen den Engel worftelende, Jofeph zyne Broe-

ders te gemoed treedende , en het vuur uit den
Hemel op de kinderen van Levi vallende.

Door zo veele uitfteekende werken verkreeg hy
een grooten roem, en wift de fmaak van Raphaèl
zo wel na te volgen, dat dceze hem het langde
van alle zyne Difcipelen by hem gehouden heeft.

Hy maakte zig de agting van Raphaël waardig,
en ondernam wel andere bewerpen, dog het be-

leg van Romen in 't Jaar 1527 voorgevallen zyn-
de, wierdhygevanglyk aangehouden, en door dit

ongeval verloor hy het weinig geld , dat hy verza-

meld had , zo dat hy niets meer bezittende , waar
van te beftaan, verfcheide Teekeningen maakte,
die door Jacob Caralgia gefneeden wierden :

in deeze Teekeningen had hy verbeeld een ge-
deelte van de Geichiedeniflen der Heidenfche
Goden in verfcheide gedaantens verandert. Hy
begaf zig naar Genua , om voor den Prins Doria
te werken en heeft aldaar doorflaande blyken zyner
konft gegeeven

;
hy keerde weder na Romen , en

in het Vaticaan bragt hy eenige werken ter uit-

voer, en wierd door den Paus en den Cardinaal
Farneze met een aanzienelyke Jaarwedde begiftigt.

Eindelyk ftierf hy kort daar na zeer fchielyk aan
een beroerte, oud 47 Jaar Anno 1 ƒ47.

In het Cabinet des Konings van Vrankryk is

van hem een kleine Schildery, waar in hy verbeeld
heeft den Berg Parnaffus, de Piëriden van de eene
kant en de negen Zanggodinnen van de andere zy-
de. De Tapyten van de zeeven Planeeten , die by
den eeriten Prefident te zien en welkers Teeke-

T f ning
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ning voor Diane de Poitiers gemaakt zyn, ftrek-

ken tot een getuigenis en bewys zyner uitvindin-

gen.

Marcello Mantumo heeft onder hem gearbeid

cn eenige werken in Frefco na zyne Teekeningen
in het Kafteel St. Angelo gefchildert. Livio A~
grefti heeft zig met veel nut van zyne grondreegels

bedient.

Marcello Venufto^ van Mantua, heeft een goede
manier van fchilderen van hem aangenoomen en

de fchetfen der Behangzels van het Hotel de Gui-
ze gemaakt, waarin de onderfcheidene leevensty-

den verbeeld ftaan.

Profpero Fontena , van Bologne , is geen der

minfte Schilders van zyn tyd geweeft. Vermits hy
reeds ten tyden der Carratze het rneeft gevordert

was, zyn 'er die zeggen, dat hy hun in eenige be-

ginfelen onderweezen heeft. Egter koomt het my
voor, dat Camillo Pracaccino de eenigfte geweelt

is , die eenige leflèn aan Luizo Carache gegeeven

heeft, dewyl die uitmuntende Schilder, de roem

had Annibal te ondervvyzen , en dat hy naderhand op

Zyn beurt de Difcipel zyns Meefters wierd , en

dat Auguftino Carratz zyn broeder, dewelke zo

vermaard was, niet verlaaten zoude hebben, om een

gander, die minder dan hy was, te verkiezen. Maar

alzo Profpero Fontena ook graveerde , kan het

zyn, dat Aguftino Carratz de Gravecrkunde van

hem te Bologne geleerd heeft , en naderhand te Vc-

netien tot volkomenheid geraakt is ; maar den

grootften lof van Pofpero Fontena is , een dogter

gehad te hebben , die het Cieraad haarer eeuw in

Het Schilderen was. Zy was genaamt Lavinia

Fonteno , muntede in Portretten uit, en heeft ver-

fcheide Hiftorieftukken voor Romen en ande-
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re Plaatzen gemaakt. Zy heeft voor Gregorius

den XIII. gefchildert , van wien zy groote beloo-

ningen bequam, invoegen zy ook van een ieder

veel aanzien en de agting van veele groote Hee-

ren en Vorften verworf.

Jacomo Pontorme , is niet onder het getal der

Florentynfche Schilders van den eerften rang te

ftellen. Hy heeft verfcheide Meefters gehad , waar

van Leonard da Vinei een was 5 na nog eenige

andere gehad te hebben ,
verkreeg hy eindelyk

Andrea del Sarto, en nam een manier aan, die

na geen een zyner Meefters zweemde. Hy heeft

eenigzints de trant van Albert Durer willen vol-

gen, toen hy deeze zyne Prentkonft gezien had;

dog hier door geraakten zyn manier nog min-

der in agting. Hy had het geluk den Hertog

van Florence te behagen , die hem beval in de

Kerk van St. Lorenzo een werk te fchilderen
,

't geen om de twaalf Jaaren , die hy 'er aan be-

ftecde en zyne- aangewende zorgen ter verkryging

van een roemrugte naam zeer aanmerkelyk is.

Door een groot getal werken, te Florence ge-

maakt , geraakte hy meedc onder de geene

,

die aan de openbaare vreugdebedryven arbei-

dede , welke aangeregt wierden in 't Jaar dat

Leo de X. tot Paus verkooren wierd. Pietro de

Cofimo en Andrea del Sarto waren de uitvin-

ders van drie Triomphwagens , waar op de

Kinderlyke en Mannelykc Jaaren waren verbeelr,

en Pontorme vercierde dezelve met Schilderwerk

getrokken uit de Herfchepping van Ovidius. Dit

wierd gemaakt voor het Genood fchap van Julio

de Mcdicis ; Laurenzo de Medicis had zes Wa-
gens, welkers ontknooping en bewerp door Ja-

cob Nardi opgegeeven en uit de Romeinfche
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Hiftorie getrokken waren. Dit wierd ten Jaar-
ften door Pontorme ter uitvoer gebragt. Na
vcele werken gelukkig voltooit te hebben, wierd
hy door de waterzugt aangetaft, waar van by in
zyn 6ffte Jaar ftierf, Anno ifjo.

Bronzini , heeft te Florence gearbeid en is in
den ouderdom van 69 Jaaren overleeden. Hy had
tot Difcipel Battijia Naldino> die te Romen in de
Kerk vanSt. Lodewyk,der Franfche Natie, met zyn
Nrcï Jkxmder Alhri gtkhiUctt heeft. Van hem
word een Tafereel gezien,'t geeneertydsinhet Ho-
tel van Condé was, verbeeldende een flapende Ve-
rius met een kleine Cupido ; ook heeft hy nog twee
andere voor Louis Diacetto gefchildert , die lange
in zyn Hotel te Parys te zien geweeft zyn.

Benvenuto Garofalo , is te Ferrare gebooren ; al-
daar heeft hy de Schilderkonft geleert, en dezelve
in de Stad Cremona en naderhand te Mantua onder
Corta

, een Ferrarees
, geoefïènt. Hy was maar

19 Jaaren oud toen hy naar Romen trok, maakte
zyne ftudie van de werken der voornaamfte Mee-
fters en verkreeg derzelver agting. Titiano en Ju-
lio Romano erkende zyne verdiende na waarde

;

door zynezaaken te Ferrare geroepen zynde, wierd
hy van den Hertog met een byzondere goedgun-
fligheid bejegent. De Kerken en andere Gebouwen
aldaar zyn vervult met zyne werken, dewelke des
te meer geagt worden , om dat hy de goede grond-
reegels te gelyk met het natuurlyk paarde. Hy
wierd blind op het laatft zyn leevens, 't geen met
Zyn 78fte Jaar, Anno 155-6, eindigde.

.

Jeronïmo da Carpi> een zyner befte Difcipclen
ging naar Modena en Parma , om de werken van
Corregio te copieeren ; naderhand heeft hy te Bo-
ïogne en Ferrare gearbeid, daar hy een groot Ve~

nus
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nus Beeld met Cupidoos fchilderde , 't geen de Her-
tog, den Koning Francifcus den I. toezond. Hy
ftierf in 't Jaar 15-56 , oud zynde f6 Jaar.

Girolamo Gènga is te Urbino geboren , heeft on-
der Pietro Peruzyn geleert , en is tydgenood van
Raphaé'1 geweeft. Hy begaf zig naar Florence en
Romen, waar na hy weder te Urbino quam, al-
waar hy aan de vercierfelen van het Tonneel tc
werk geftelt wierd. Hy was teffens een goed
Bouwkundige en een goed Schilder. De Hertog
Guido Baldo gebruikte hem om zyn Paleizen tc
Urbino en Pelaro te houwen en te befchildercn.
Hy heeft zelfs de laatftgenoemde Stad verfterkt *

nochtans heeft hy met alle zyne Talenten geen fortuin
gemaakt, en ftierf in 't Jaar 15-5-1, oud zynde 7c
jaaren, zonder een groote naam na te laten.

Bartbohmeo^yntn Zoon, is hem opgevolgd met
dezelve gaaven. Giovanni Battifa San Marinohctk
in 't fchilderen zeer wel geflaagd. Giovan Antonio
da Fezelli, bygenaamt de Sodoma , ter oorzaake
van de ligtvaardige en onkuifle (tukken , door zyn
vernuft voortgebragt, bemerkte maar al te wel.
dat het groot gewin, 't geen hem zyn werk gaf
niet tot zyn fortuin konde ftrekken of hem eeniee
roem doen verkrygen. Leo deX. die wel wenfehte
dat dien Schilder zyn Penceel tot Godvrugtige wer-
ken gebruikte, vereerde hem met den Titel van Rid-
der,om hem daar door aan te fpooren*, zyn gedrag van
zelfs te veranderen} dog integendeel puttede hy
zyn vernuft meer en meer in die vuile denkbeel-
den uit, verfpildc alle zyne kragten door zyne on-
gereegeldheeden en, wierd met ziektens overvallen,
welke hem te vroegtydig een verhaafte ouderdom
deeden gevoelen, die hy in 't Gafthuis te Sienne
met zyn leeven eindigde, te gelyk beroofd ?an mid-

delen
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delen en goede naam , en door niemand in >t minfl

beklaagd , oud zynde 75- Jaar. Dit gefchiede in 'r.

Jaar 1

David en Benedetto , Zoonen van Domimco Ghir-

landay. De laatfte deezcr beide heeft eenige tyd

in Vrankryk gewoont, alwaar hy door zyne ge-

lukkige gaavcn groote middelen verkreeg. Hy
keerde weder na Florence, alwaar hy zig ter ne-

der zettede en veele werken ondernam, waar door

hy een aangenaam leeven leide, dog het zelve was

van geen lange duur, hebbende maar 5*0 Jaaren ge-

duurt. Zyn Broeder Dayid ftierf 6f Jaar oud

zynde.

Sebaftiaan da Vemtia , anders bygenaamt Fratel

da Piombo, ter oorzaak van de zorge,die hem wee-

gens het Zeegel van eenige opene brieven vertrouwt

was. Hy had van Jan Bellyn de eerfte grondree-

gclen der Schilderkunde geleert, en zig vervolgens

onder Giorgion bekwaam gemaakt hebbende

,

geraakte hy te Venetien in groot aanzien, al- •

waar hy verfcheide Capitaale werken uitvoer-

de. Zyn geneegenheid zig tot de Luit, de Digt-

kundeen de Muziek uitftrekkende, maakte hy daar

zyn werk van en nam 'er zo fterk in toe, dat

ty inde Gezelfchappen met vermaak gehoort wierd,

Agottino Ghifi van Venetien, liet hem aan zyn

Huis eenige Tafereelen fchilderen, in dezelve Lo-

gie waarin Balthazar da Sienna reeds had gefchil-

dert en zelfs na dat Raphacl de Gefchiedenifïè

van Galathea in een Logie van dat zelve Paleis

voltooit had. Sebaftiaan fchilderde 'er in Fres-

co een Polyphemus en verfcheide andere Wer-

ken in Olyverw op een bevallige wyze. Ook

fchilderde hy een Tafereel 't geen na Viterbo

gezonden wiêrd , verbeeldende een doode Chris-

tus,
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tus , waar door hy veel agting verkreeg

;
dog

men zeide er van , dat hy dat ftuk niet alleen

ontworpen, maar Michel Angelo, een zyner boe-
zemvrienden , 'er de Teekening van gemaakt
had , als ook van veele andere die voor de zy-
ne doorgingen. Echter heeft hy teegen Raphaël
om ftryd durven werken, vermits hy, ten ty-
de deeze zyn Tafereel voor den dag quam , ver-
beeldende de Verheerlyking op den Berg, 't geen
in de Kerk van St. Pieter in Montorio gezien
word en door den Cardinaal de Medicis naar
Vrankryk ftond gezonden te worden, ondernam,
een van dezelve grootte te fchilderen , verbeel-
dende de Opwekking van Lazarus en zelfs beftond,
het in 't openbaar ten toon te ftellen, om met dat
van Raphaël vergeleeken te worden, en hoewel
men het ver bencede 't zelve ftelde, wierd hy nog-
tans met agting aangezien en Raphaël geftorven
zynde, door begunftiging van Michel Angelo, als
een Schilder van den eerften rangaangemerkt. Dit gaf
aan verfcheide geleegenheid, hem te ftellen boven
veele, ja zelfs boven Julio Romano en andere, die
hem overtroffen. Door deondervindingin alle Wer-
ken verkreeg hy de kennis, om op Muurwerk met
olyverw te fchilderen, zonder de Coleuren te ver-
zwakken of te veranderen. Dit deed hy met ge-
mengde Pleifter,Pek,Maftik en leevendige Kalk.
Hy heeft verfcheide Werken begonnen, die niet
voltooit zyn, 't zy dat het hem aan tyd ontbrak
of dat zyn agteloosheid de ontwerpen in zyn Geeft
verdoofde. Daar door gebeurde het, dat hy het
groot Tafereel van St. Michiel niet heeft konnen
voltooyen, voor Francois den Eerften , die reeds een
Schildery van hem had verbeeldende een Maria Vi«
firatie.'t geen in deCapellevan Fontainebleau gezien

word.
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word. Nadien hy meer geneegenheid voor 't Por-

tretteeren had , viel het hem gemakkelyker dat

zoort van werk met meer luifter uit te voeren.

Hy fchilderdc het Portret van Adrianus den VI.

ten tyde zyner Pauffelyke regeering en dat van

Clcmens den VII. Een der fraaifte Portretten, die

hy gemaakt heeft, is van Antonio Francifco de

Glalbizo ,
Florentyns Edelman , en van Aretin.

Het Ampt van Fratel del Piombo opengevallen

zynde, begunftigde Clemens de VII. Sebaftiano

7er meede, mits een jaarlyks Penfioen van drie

hondert Scudi aan Giovanni da Udino uitkeeren-

de , zulks hy zig in ilaat bevindende ruim en

gemakkelyk te konnen leeven, het werk verflof-

te j
nogtans liet hy zig overreeden , het Portret

van Catharina de Medicis , aleer zy Koningin

wierd , te beginnen
;
dog heeft het niet afgemaakt.

Hy heeft Julia de Gonzago ,
op bevel van den

Cardinaal Hypolito de Medicis gefchildert. Dat

Portret wierd naderhand aan Francais den I. ge-

zonden ; ook heeft hy op Gefteentens van aller-

hande coleuren gefchildert. In het Cabinet des

Konings van Vrankryk word een Tafereel van

hem gezien , verbeeldende de H. Maagd en de

H. Elizabeth. In zyn manier van fchilderen ziet

men meer de manier van Michel Angelo , dan

die van de Academie van Lombardyen, waar in

hy opgebragt was. Hy is geftorven in het Jaar

1547, oud zynde 61 Jaaren.

Dominko Beca Turnt is gebooren in een Dorp

by Siena , alwaar hy onder de naam van Mi-

carino bekent was. Toen hy in zyn jonge Jaa-

ren zyn Vaders Schapen hoedde, teekende hy

aee.r natuurlyk in het zand , 't geen een blyk

was van zyne voorfpoedige geltekeniflc om in
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die konft te Hagen, waarom Lorenzo Beca Fumi

oordeelde, dat hy een andere bediening, welke hy

ook in het vervolg met lof geoeffent heeft, waar,

dig was •, mitsdien beftelde hy hem by een Schil-

der, om alle de manieren van die konft te lee-

ren. Van daar trok hy na Romen en beyverde

Mg fterk deW erken van Michaël Angelo en Raphael

te beftudeeren, waar na hy weder te Sienna kwam ,

daar hy door zyn werk veel roem behaalde. Hy
is het die de fraaye vloer voltooit heeft, die

thans nog te Sienna gezien word en door eenen

zeekeren . Duccio , den Schilder van dat land,

begonnen was. Dog hy bragt het werk veel

luifter toe, met by de witte marmer fteenen een

zoort van graauwe tc voegen, waar door het als

een ( Cbiaro Scuro ) Graauw werk vertoonde.

Te Genua en Pifa heeft hy voor den Prins Do-

ria gefchildert, en vervolgens na Sienna weder»

gekeert zynde, wierd hy door alle de uitgeftaanc

ongemakken van een ziekte overvallen en ftierf

in het Jaar 15*49, oud zvnde ^ Jaar *
Hy hcefE '

verfcheide Werken in hout gefneeden, en ook

in de Stad Genua Beeldhouw • werk gemaakt,

welkers onverderffelyke ftoffe 'er getuigeniflen van

geeven. De zogenaamde Sodoma en hy gelyke*

lyk na dezelve roem en in dezelve konft ftree-

vende ,
zyn beide bevoegd geweeft elkander ds

voorrang te betwiften.

Güvan Jntonio LapoU , is Difcipel van Pietro

Perugyn geweeft dog hield zig alleen aan de

trant van Pontorme , en is geftoryen in -t Jaar

ï 55-1, oud zynde 60 Jaaren.

Giuïano Bugiardmi, een Florentyner, heeft door

zyne Werken eenige roem behaald en is in het

j a jr 1 ff6, inhet 6 5 . jaar zyns ouderdomsoverleeden.
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Cbrijlopho Gberardï, heeft veel gewerkt- doe

het koomtmy voor, dat zyne Werken van' geen
groot belang zyn, gelyk ook die van verfcheidc
andere, van wien ik onnodig oordeel hier melding
te maaken- Egter moet men aanmerken , dat Baf
cio Bandimlli, een Florentyoer,een der voornaim
fte navolgers van Michael Angelo, hier wel een
plaats verdient. Hy word belchuldigt, de fchet
fen van die grootte Meefler *n van Leonard da
Vinei in ftukken gefcheurt te hebben , na dat hy
*er alvoorens de netheid der Teekenkundeendegoe-
de fmaak der Anatomie uit geleert had, waar van
hy blyken gegeeven heeft in zyne Werken, vol-
gens de Prenten , diehy'er door Auguftino Venitia-
ni van liet fnyden Hy heeft de Beeldhouwery
met veel lot geoeffent. Ter oorzaake zvner Werl
ken en de fraaye Prent, die Mare. Antonio voor
hem fneed, vereerde hem de Paus Clemens de VIL
met den Titel van Ridder van St. Picter Hy
heeft de groep van Adam en Eva, die thans aan
den Autaar van de Hoofdkerk te Florence gezien
word, gemaakt, als mede het Beeld van Hercu-
les met Cacus, in marmer, om tot een we-
derga te verftrekken van een David en ande-
re Beelden., die daar ter pJaatfe met verwonde-
ring beichcuwc worden, om dat zy van de hand
van Michael Angelo en van Benvenuto Celli-
ni zyn. Hy ftierf in het Jaar iS59 $ m<x 1%
Jaaren.

Nu zal ik voorts in orde fpreeken yan hen al-
le , wiens roem door zo veele eert vielen in fond ge-
Weeven is en die het cieraad hunner eeuw geweeft
zyn. Ten aanzien van de Romemfche Academie,
die haaren oorfpronk en luifter aan de verwonde*
lenswaardige werken van den weergaloozen Ra-

phaël
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phaël verfchuldigc is , zal ik derzelver omftan-

digheeden cn partyen onderzoeken, en een befchry-

ving zyner werken geeven,metde gevoelens van
achting en lof, die haar alomme gevolgt en ver-

zelt hebben, en geftadig tot derzelver roem fpree-

ken. Voorts zal ik gewag maken van Julio Ro-
mano , van de Difcipelen van dien grooten Meéfter

en van andere Schilders , welkers werken door
hunne navolgers in agting gehouden en waar uit

verfcheide Schooien voortgekomen zyn; dog die

wel verre van die van Raphacl eenigermaten te

krenken, geftrekt hebben, om zyn lof en roem
in ftand te houden en zyn naam meer luifter by tc

Zetten.

Belangende dc Academiën van Lombardyen en
Venetien , zonder de Oudheid van d'een of d'ander
te bctwiften , zal ik dezelve agter malkander doen
volgen ,en van Giorgioni,Titiano, Paul Veroneze
en veele andere fpreeken, van welke de groote Kon»
ftenaaren voortgekoomen zyn, die tot het voor-
naamfte cieraad dier Academiën geftrekt hebben

;

daarna zullen de Carratzen te yoörfchyn komen,
en deszelfs Academie zal ik te regt roemen als een
der bloeiendfte en der uitmuntendfte door haaré

begaaftheeden , en te gelyk gewag maken van de
Schilders die uit dezelve gefprooten zyn. De geluk-

kige lugtftreeken , waar in de kennis en het ver-
ftand te gelyk in veelcrley zeldzaamheeden vrugt-
baar zyn, verlatende, zal ik tot den oorfprong der
Schildeikonft in Olyverw wederkeeren , en van dc
Vlaamiche, Holland(che en Hoogduitfche Schilders

gewagqn, waar na ik de vpornaamfteen beroemdfte
werkbaazen van de andere Natiën grondig onder*
zoeken zal, om derzelver gaaven te doen kennen

,

en in het vervolg op zyn plaats van de Franfche

V 2.
* Schik
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Schilders en Plaatfnyders fpreeken, waar by ik al-

le de andere Natiën zal voegen , welke die konft

begonnen en hen, die dezelve door hare ftudie en
naarltige weetenfchap vereedelt hebben. Decze
Academie daar hatende begin ik met

Michael Angelo Buonarotta , in het Landfchap
Arezzo geboren, in't Jaar 1474. Deeze grootc

Konitenaar had het geluk , door verfcheide Pau-
fen gekent en geagt te zyn, en is waardig geweeft

de gunft der doorlugtiglte Mogenthceden van Eu-
ropa, die hem geieegenheid gegeeven hebben, de
wonderbaare gaaven werkftelhg te maken , die hy,

zo in de Schilder Beeldhouw- als Bouwkunde, op
een volmaakte wyze bezat. Had hy mededingers
of zamenltreevers, echter kan tot zyn lof en roem
gezegd werden, dat hy ze zelfs gemaakt heeft.

Niemand had beter kennis dan hy van de ver-

knogtheid derGebeentens en Muskelen ,en hy Tee-
kende beter dan iemand. Hy verftond de Ont-
leedkunde in den grond, was een zeer uitmuntend
Beeldhouwer en een der ftoutfte Bouwmec fiers

van zyn tyd , wiens weetenfchap heedendaags nog
geëerd en aangekweekt werd. Hy was afleomftig van
het aloud Gcflagt der Graven van CanoiTe,en hoe-

wet zyn fortuin niet met zyn geboorte overeen

kwam, had hy egter zulke edelmoedige en ver-

plichtende manieren, dat hy door dezelve de ag-

ting en de vnendfehap van een ieder tot zig trok.

Tot zyn geluk was zyn Minne een Beeldhouwers
vrouw, waar van gezegt kan werden, dat hy de
konft te gelyk met het zog ingezogen heeft. Hy
wierd vroegtydig beitelt by Ghirlanday^ (toen tc

Florence in grootc agting) en naauwlyks vyftien

a zeftien Jdarcn oud zynde heeft hy Marmere
Beelden gehouwen, waar over dc geenc, die het

werk
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werk onderzogten, met verbaaftheid aangedaan wier-

den. Hier door verkreeg hy de gunft van Laurens

de Medecis , voor wien hy een Faune (Veld-God)

maakte, met zyn mond open, en die zyne tanden

laat zien, waar van zommige fchynen uitgevallen

te zyn. Op den raadt van Angclo Politiano

,

heeft hy op de Antieke manier uitgehouwen 't

Gevegt van Hercules tegen de Ccntaures. Na de

dood van Laurenzo de Medicis heeft hy een

Hercules Beeld gemaakt , dat in zyn foort zon-

der weerga is, en na Frangois den t. gezonden

wierd. Maar een zyner keurlykfte Werken is

een flapende Cupido, die hy voor een Milanees

Prins maakte, dewelke niet tecgenftaande alle de

fraayigheeden, die hy 'er in vond, egter dat ftuk

ten gevalle van den Cardinaal van St.George voorde

fomme van twee hondert ducaaten aan hem afftond.

Daar na begaf hy zig na Romen,alwaar hy ontrent

een Jaar zyn verblyf hield. In dien tuflehentyd

hieuw hy op verzoek van den Cardinaal de Roua-

nes in Marmer een bedrukte Maria Beeld, 't geen

nog heeden in St. Pieters Kerk gezien word. Hy
keerde weder na Florence alwaar hy verfcheide

Standbeelden maakte, als meede eenige ontwerpen

voor Tafereelen , die hy om ftryd tegen Lconard da

Vinei moeft fchilderen, door laft van den Heer

Soderini Gonfalonier of eerfte Perzoon van de Re-

publiek. Zy ftelde ieder esn fchets ten toon; zo

die van Leenard da Vinei met verwondering aan-

gezien wierd, gaf Michaèl Angelo geen minder bl y-

ken van de uitmuntendheid zyner Teekening in de

Ordinantie van zyn onderwerp ; want om zyn

naauwkeurigheid in 't naakt te doen vertoonen,

nam hy de tyd waar, dat verfcheide Soldaaten in

de Rivier de Arne baadede , om daar van de na-

V 5 tuur-
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tuurlykrle verbeelding te geeven. Op bevel van
Julio den lli keerde hy weder na Romen, om aan
zyn Graftombe te arbeiden. Die beroemde Kon-
ftenaar bereikte toen maar negen en twintig Jaa-
ren, en deeze was een der aanmerkelykfte onder-
neemingen; dog dezelve is* niet ter uitvoer gebragr.
Dit Maufoleum moéft vierkant en met veertig Mar-
mere Beelderi eri andere Ornamenten vercierd zyn;
Mich'aël Angelo heeft 'er maar eenige Beelden van
voltooit,; onder andere een, verbeeldende de Over-
winning,- als meede een Mofes en twee Slaaven,
welke hy aan Robert Strozzi vereerde, die ze aan
Fran§ois den I. zond. Zy zyn eerft in Ecouan ge-
ftelt geweeft én jegenwoordig zyn zy te Richelieu
te zien,;

Na dat hy eenig mifnoegen tegen den Paus op-
gevat had en daarom uit Roomen vertrokken was^
quam hy te Bologne weder by hem , alwaar hy
in zeftien maanden zyn afbeeldfel in Metaal goot,
het welk op het Frontifpies van de Kerk van St.

Petronio geftelt wierd
; dög eerlang raakte het

zelve om ver, en wierd aan den Hertog van Fer-
jarë verkogt, die het hoofd daar van behield; vari

liet overig Métaal wierd een ftuk gefchut gegooten
h welk de Julienne genaamd wierd. Bramante, 's

Pauzen Architect
, bedagt zynde , om den roem van

Michaël Angelo te verminderen , en poogende alle

middelen daartoe in 't werk teftellen, bewoog deri

Paus\\ met het #erk zynerGraffteede op re houden

,

om* deeze vernuftigen Konftenaar aan 't verwuift
van de Capelle, die Sixtus de IV. z^n Oom in het
Vaticaah had laten bouwen , te doen arbeiden ; dog
hf fchilderde dat werk af in den tyd van flechts
twintig maanden; hoewel hy 'er alleen aari arbèidc-
de \ eri de Graftombe bleef agter : #ant de volgen-
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de Paus Leo de X. liet hem te Florence werken,en

zelfs ftaande de Pauffelyke regeering van Adrianus dc

VI. Maar Clemens noodzaakte hem te Romen we-

der te komen , alwaar hy vecle Werken maakte

,

Waar by verfcheide voor Florence. Onder andere

begon hy een Beeld , waar uit men zoude konnen

opmaaken , dat andere bezigheeden hem van dat

werk afgehouden hebben : Egter zyn 'er cenige

van andere gedagten en beweeren, dat Michaël

Angelo aan dit Standbeeld v/erkende , het welk

den ongelukkige Brutus verbeelde, hy zig erinncr-

dede gruweldaad van den geene, wiens Beeltenis hy
wilde vertoonen en dat zulks in hem zodanig een

indruk en afgryzen van deeze ondankbaarheid ver-

wekte , dat hy zyn Bytel van fpyt weg wierp

en zyn werk liet leggen , 't geen onvoltooit geblee-

ven is : op de Bazis van dat Beeld zyn vaerfen ge-

fneeden, die te gelyk ter verontfchuldiging ver-

ftrekken van dien beroemde Beeldhouwer
,

welke in een ander geval wel wilde zwigten voor

Jacques (CAngmlefme , een zeer bequaam Beeldhou-

wer, die in 't Jaar 15^0 tegen hem durfde kam-

pen met het model van een Beeld van St. Pieter

en waar meede hy boven hem uitmuntede ; in de

Boekzaal van het Vaticaan worden drie groote Beel-

den bewaart, die door den groote Michaél Angelo in

zwart wafch geboetzeert zyn ; het een is een Man
na het leeven , het ander een Anatomie, en het

derde een Geraamte.

Ter geleegenheid dier Modellen zal ik zeggen,

dat 'er van dien grooten Meefter -één zeer koning

is, verbeeldende een gevild Lichaam: 'c zelve was

gemaakt voor een Beeld van St. Bartholomeus , 't

geen Ludano * een vermaard Beeldhouwer, na die

Model in Marmer uitgehouwen heeft en in dc

V 4 Hoofd-
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Hoofd -Kerk te Milaan gezien word. Dit Mo-
del en een Hoofd van Joannes den Doopcr op
een Bekken door Michaël Angelo in Marmer uit-
gehouwen, zyn in; het Konft-Cabinet van den
Heer Girardon , vermaard Beeldhouwer.

Onder Clemens de VIL heeft Michaël Angelo
de Capelle der Hertogen van Florence gemaakt,
als mcede de fchoone Beelden, waar meede hunne
Graftomben vercierd zyn , en behalven die van
Lorenzo en Jüliano de Medicis, welke tot zeeven
in h getal in de nieuwe Sacrifty van St. Loren-
zo gezien worden, zyn 'ervier andere, verbeelden-
de de vier ftonden van den dag, ftaande op het
geftoelte. Ook heeft hy eenige Stand-Beelden voor
de Stad Florence gemaakt en verfcheide Tafereelen,
onder andere een Lazda Beeld voor den Hertog
van Ferrarc, 3

t geen naar Vrankryk gebragt, aan
Francilcusde I. verkogt en ter verciering van Fon-
tainebleau gebruikt isj dog de geilheid van dat-Ta-
fereel was oorzaak , dat het ten tyJe van den Heer
de Noyers, Staats-Minifter onder Lodewyk dc
XIII. vernielt is. De Paus Clemens de VII. liet

hem de Teekening van het laatfte Oordeel tot de
Capelle van Sixtus maaken; dog door de dood
Van dien Paus wierd hy in zyn voorneemen ver-
hindert, en het was onder Paulus de IJl. dat hy
die groote onderneming begon, welke hy na een
Vierjarige arbeid op het einde van het jaar 15-41
Voltooide * hy heeft in h Vaticaan het Martelfcliap
Van Petrus gefchildert, en een Gevegt Waar in een
roep van tWee Beelden zyn , Waar van een als om
oog geheeven word.
Ook heeft hy de vermaarde Graftombe van Ju-

lio dê il. gemaakt, dog niet volgens d'eerfte Tec-
kenirig, maar' öp Éodanig een wyzeals dezelve te

Romen
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3

jRomen in de Kerk van St. piepers banden gezien

Word. In het Varicaan in de Paulinife Capelle heeft

hy twee groote Tafercelen gefchildeft, verbeelden-

de het eene een Paulüs bekeering en het ander het

Marteldom van Petrus. Door de dood van Antonio

da St. Gallo verkreeg hy het bewind over het

bouwen van St. Pieters Kerk , waarin , als mede in

het Campideglió aan zyn huis, in het Gapitolium

en in het Paleis van Farnefe, hy blyken gegeevea

heeft de Bouwkunde in den höoglten graad te be-

zitten, en hy zeide teegen de geene, die het Ge-

bouw van de Rotonde met Verwondering be-

fchouWde,dat hy 'ér een van dezelve grootte wilde

maaken , dat nog verwonderen swaardiger zoude

zyn , nadien in plaats dat deeze op een vatte

Grond gebouwd was, hy het zyne in de Lugt wil-

de oprégten: hier in zeide hy niet te veel, ver-

mits hy het uitvoerde toen hy de zogenaamde

Coepele van Sc, Pieter bouwde , die maar op vier

Pylaaren yffèlyk hoog (laat ert welkers Diameter zö

groot als die van de Rotondo is j eindelyk ftorf hy
met eer en roem overiaaden, na een lang en geluk-

kig lecven te Romen, den 17. February 1564, oud
Zynde 90 Jaar. Hy was van de Italiaanfche Vor-
ften zeer bemind en voornaamentlyk van Cofmus,
toen Groot-Hertog van Tofcanen, die zyn Lyk
heimelyk liet vervoeren , om het in de Kerk van

Sta. Croce te Florence te doen begraven ; daar

hy, na hem de laatfte eerbewyzen met alle de

pragt, die de eigenfehap vaneen lyk ftatie heeft, aan-

gedaan te hebben
,
nog daar en boven ter zyner ge-

dagten i {Te een Gedenkzuil deed oprechten , met

drie Marmere Beelden vercierd, verbeeldende dc

Bouw- , Schilder- en Beeldhouwkunde.

Laaten wy nu eeris de .onderfcheidené Werken
V s vstft
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Van die grootte Man betrachten. Zonder met een
vooroordeel ingenoomen te zyn,kan men zeggen,
dat hy in zyne ontwerpen byzonder grillig was i

en in vecle dingen de reegel der" doorzicht-

kunde niet gevolgt heeft en dikwilg in dc
Verbeeldingen zyner Figuuren buitenfpoorig ge»

Weeft is j waar in een affchuwelyke fmaak gezien

word. Ook merkt men op , dat in de fchikking
zyner kleedingen alle die bevalligheden niet zyn

,

die men 'er in begeereh zouden
s dat zyn Coloriet niet

altoos natuurlyk nog aangenaam geweeft is, maa-
kende zyne ligten te donker j en zyne fchadu-
wen te zwart ; dat hy de kennis van ligt en fcha-

duw niet bezat j niettemin kan hem de volkome
voorrang voor alle de Werken van de befte

fmaak hietj betwift en tot zyn lof gezecht

worden, dat hy eigenzinnige gaaven had, die vee-

Ie tegenwoordig met vermaak zouden Wenfchen
te bezitten, indien de begeerte en de uitvoering

in haar zo gelukkig als in hem te vereenen waa-
ren.

Voororiderftelt dat 'er in dat beroemd ftuk ,

zyn Oordeel genaamd
s

eenige ongefchiktheid te

vinden zy $ daarom moet het niet tegengefproo-

ken of veragt werden. Titiano is voor geen
flegt Schilder te houden nog ook Albert Du-
rer, om dat zy in de omftandigheeden der His-

torie van de Emaus-gangers gemift hebben ; heeft

Raphael by geval in de doorzichtkunde misge-

taft, egter zal hy daarom zyn lof niet verlie-

zen.

Paulus Veroneze heeft in alle de deelen der

Schildvrkonft geen volkoome gelykvormigheid

gehouden. Had Michael Angelo die fraaiheid en

bevalligheid in zyne werken niet, die in die vahRa-
phsel
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pliaèl gezien worden , bezat hy daar en teegen een

trotfe manier van teekenen , die alle Zyne Werken
een wonderbaare kragt byzettede.

Had Valentino, Carravagio niét tot zyne IVlees.

ter genoomen, zou hy tot zulk een donkere manier
niet vervallen zyh. De gebroeders Carratz , die dc
natuur volgden, hebben beter geflaagt en hunne
Werken zoude alle mogelyke volmaaktheid bevat-

ten , zo zy het Antiek eerder befchouwd hadden.

Hetfchynt dat Michaël Angelo ons getrouwe na-

volgers zyner Werken agtergelaaten heeft ^ onder
andere de zo genaamde Mimi , dewelke eenigc

reizen na Vrankryk gedaan heeft. Battifia Franco
van Venetien , wiens manier droog en weinig geagt
was, om dat hy het Coloriet niet verftond, heeft

de grootfte naam verkreegen door verfcheide Tee-
keningen, Waarvan de Prenten gezien worden ; die

door hem zelfs gefneeden zyn. Hy ftierf te Venetieri
in 't Jaar ifói-, ook Waren Roflb, Andrea de Vat-
tere en verfcheide andere van zyne Difcipelcn.

Nu legt Raphaël aan de beurt, tot Wiens lof ik
opregtelyk zeggen zal alles Wat 'er v*n is.

Hei Rotneinfihe School

Raphaèï SanteS d^Urbino j als zynde de uitmun-
tendfte Schilder van alle de Moderne, die voor hem
geweeft zyn , heeft geen mededinger of medeftree-
ver in zyne ongemeene manier van Schilderen ge-
had 5 immers fchynt hy het

r

menfchelyk vernuft
overtroffen te hebben, in al het geen die konft aan-
gaat. Hy wierd gebooren in de Stad Urbino in 't

Jaar 1483 op goede Vrydag* en is ook op den
zelve dag zeven en dertig Jaaren daar na ovérlee-
dcn. Öiovanni da Sahti , een Schilder van beroep*

was
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was zyn Vader en beitelde hem by Pietro Peru-

gyn , die toen in 't algemeen een groote naam
had. Binnen weinig tyd evenaarde hem Raphael
niet alleen , maar overtrof hem zelfs zeer verre , en
geraakte gelukkig tot zulken hoogen top van
weetenfehap en konft , dat hy de luilter van de ge-

heele Florentynfche Academie verdoofde, om die

van Roinen te doen geboren worden, welke zyn
oorfpronk en luifter aan hem verfehuldigt is. Zy-
ne Teekeningen hadden zo een byzondere fmaak

,

dat hy alle dingen met een weergalooze zagtheid

en bevalligheid verbeelde. Zie hier in 't kort een

denkbeeld 'er van.

Zyne werken zyn dusdanig niet , dat zy de

Heedendaagfe genaamd konnen werden, als wien
men de bynaam van een Ligtvaardi^e en Boerti-

ge Schildering kan geeven, die flegts wat blan-

ketfel en coleuren noodig heeft , om in den

eerften opflag fraai te fchynen , zonder zig te

bekreunen of zy op den duur behaaglyk zal zyn;

wy zullen dat flag van fchilderen daar laatcn

,

op welkers maakers toegepaft zoudèisannen wor-
den , 't geen een fchrander Man ten dien opzigten

zeide, naamentlyk : AuUdus fit qui cithar^dus ejfe

non po/Jit; dat is, die Orpheus niet kan bereiken

vergenoege zig met een gemeen geluid. Raphael

in tegendeel, zig de Schilderkonft voorgeftelt heb-

bende als de aanleiding en 't algemeen beginfel

aller konden, en dat de Schilderkonft
„
by gely-

kenis, een ftomme Digtkunde is
,
op dezelve wy*

ze als de Digtkonft een fpreekend Schildery moet
zyn i dat een goed Schilder kennis van alle de

weetenfehappen moet hebben, vermits hy al 't geen

in de natuur voorkomt moet verbeelden, en dat

om dit wel af te maaien , het oog des verftands

'er
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'er den eerften oordeelaar van moet wezen j mits

dien ftelde hy vaft , onder de Menichen niets

icherpzinniger te zyn , waar van de kennis ver-

heevener is, en welkers volkomenheid moeyelyker

verkreegen word dan deSchilderkonft : volgens dat

denkbeeld verzuimde hy niets van al 't geene tot

cieraad en volkomenheid zyner werken kon ftrek-

ken. Hy heeft zyne Beelden zoo wel weeten te

piaatfen, dat men in het zamenftel zyner Taferee-

fen een fraaye Ordinantie ziet, welke in andereniet

gevonden word. Het kan zyn, dat hy het naakt zo

konftig als Michaël Angelo niet geteckent heeft
;
dog

Zyn {maak van teekenen is veel zuiverder, en de

beftiptheid en naaukeurigheid zyner omtrekken zyn
weergaloos. Ik weet ook wel, dat zyn manier van

fchilderen zo uitmuntende niet is als die van Gor-

regio , en hoewel hy de kragt der ligten en de

fraaiheid der omtrekken in de grónd verftond,

hy egter geen houding van Licht en Bruin, nog
een nette en te gelyk grootte verkiezing van tin-

ten had, waar in Titiano uitgemunt heeft.

Maar hy had zo veele andere uitfteekende gaa«

ven, dat men zeggen kan, dat die, welke hy niet

in één graad van volmaaktheid bezat, egtcr geen-

zints de agting zyner hooge verdienfte verminder-

de i
hy wift in de lichaamen al 't volmaaktfte uit

te kiezen, om zyne Beeldendaar na te regten, en

hoewel hy zyn werk niet maakte 'er zo veel trots-

heid en kragt als wel bevalligheid en zagtheid in te

verbeelden, wift hy nogtans daar iets in te bren-

gen,^ geen de verwondering na zig trok ,
zodanig

dat hy
, belangende de keuze der Onderwerpen , de

Ordonantie , de verkiezing der Geftaltens , de Wee-
zenstrekken , dc fchikking der Kleedingen , en al-

les wat tot cieraad van een werk kan ftrekken,

zo
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zo naauwkeurig, konftig en vernuftig was, dat

hy daar in alle de andere Schilders overtrofftn
heeft.

Vermits 'er fraaiheeden zyn, dewelke niet alleen

beftaan in de evenreedigheid der partyen, maar ook
in de yerfcheidenheid dier partyen de een na de
ander , hebben de werken van Raphaè'1 daar door
hunne hoogfte graad van volmaaktheid bekomen.
Hier in beftaat ook de groote fmaak zyner werken

,

dewelke in dezelve als in haar middelpunt ruft eh
gevonden word.

Dog behalven die hoedanigheeden
? ziet men 'er

nog een uitdrukking in,die nietgenoeg gepreezen kan
werden , en alzo die uitdrukking in de actiën en ge-
baarden van alle 's menfehen leeden beftaat, en wel
voornamentlyk in de Hartstogten , die zig op het

Aanzigt vertoonen , merkt men in alle zyne Figuur
ren eene zo naauwkeurige uitbeelding van 's lic-

haamsbedryven en zielsbeweegingen , dat elk een

in den eerften opflag zien kan , wat zy te kennen
willen geeven ;en 't geen deezen uitmuntende Schil-

der byzonders heeft, is, dat 'er niets van hern ge-

zien word , of men merkt 'er een verftandig overleg

en een doordringend oordeel in, beide met een
yerwonderenswaardige fchoonheid en bevallig-

heid gepaard
, zodanig dat niet alleen alles zig na-

tuurlyk vertoont , maar ook het allerfraaifte der

natuur , waar in alles van een zuivere fmaak ge-

vonden word, zonder eenige vermenging van 't

geen een bedorven fmaak genoemd kan wer len.

Kortom, gelyk men zecht, dat de menfehen
haar zelfs in hun werken afmaaien , was hy ook zo

wel in Zyn ommegang en zeeden als in zy-

ne Tafereelen vriendelyk en lieftallig , en heeft

zig door zyne lieftalligheid by de geene die met

hem
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hem verkeerde, zo bemind, als door zyne Schil-

deryen over de geheele waereld beroemd ge-

maakt.

Een Frans Dichter 'er een denkbeeld van wil-

lende geeven heeft derzelver eigenfchappen in vol-

gende bewoordingen uitgedrukt.

Kapha'èlpar les traits d'une douce impofture,

Frappa d"etonnement les yeux de la nature
%

La beauté du dejfein, les doftes ornemens
,

La noble exprejfion , & les ajujlemens ,

Les airs fiers ïsï divim 9 les vives attitudes
,

Le grand feu foutenu par les longues études
,

De fon air enjoué les ravis fans appas ,

Cefi ce qu\üt ce Grand Homme, que

tres tfont pas.

Laaten wy nu tot het onderzoeken zyner Wer-
ken treeden.

Het eerfte aanzienlyk ftuk, dat hy by Pietro
Perugyn gefchildert heeft, word in het Tafereel
van het groot Autaar van de Kerk van Perulc
gezien, verbeeldende de Hemelvaart van Maria,
na de Tcekening zyns Meefters, en op de voet-
bank of trap van de gemelde Autaar fchilderde hy
drie Hiftorie-ftukjes, zynde Maria Boodfchap, de
Aanbidding der drie Koningen en Simeon

, Jefus. in.

de armen houdende. Die (tukken zyn Veene-
maal na de trant van Perugyn en de voornaam-
fte die hy by hem gefchildert heeft, want Pie-
tro Perugyn -ter .verrigting zyner zaaken naar
^Florence gegaan zynde , keerde Raphaè'1 na Ur-
bino en begaf zig vervolgens na de Stad Caftello.

Aldaar fchilderde hy in de Kerke van St. A-
gofti-
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goltino een Tafereel , 't geen 't eerfte van zyn

vernuft geweeft is , en waar in hy de trant zyns

iVkeiters zo wel volgde , dat indien de naam van

Raphaël 'er niet opgeftaan had, men niet anders

zoude hebben konnen gelooven , of het was van

Perugyn geweeft. In dezelve Stad ziet men in dc

Kerk van St. Francilco een kleine Schildery , ver-

beeldende de Ondertrouw van Maria en Jofeph- In

dit ftukje is een Tempel zo uitvoerig gefchildert

dat 'er wel aan te zien is, dat hy zynen Meefter

reeds verby ft reefde, Terwyle hy blyken van

zyn vernuft begon te geeven, quam Pinturichio

zyn boezemvriend, met wien hy by Perugyn ge-

leerd had, daar ter plaatfe, en bragt hem na Sien-

na, alwaar hy in de zogenaamde Boekkery werk-

te, zynde door den Paus Pius den III. gelaft, dat

werk te volvoeren; daar na ging hy na Florence,

om te bezigtigen wat Leonard da Vinei en Mi-

chel Angelo tegens malkander om ftryd deeden*

Gedurende zyn verblyf te Florence , heeft hy

twee Tafereelen voor den Florentyn Taddeo Tad-

di gefchildert, dewelke na de manier van Perugyn

zweemen. Lorenzo Nazi verkreeg van hem een

Maria Breid met het Kind aan haar »borft, en een

kleine bt. Joannes , die een Vogel aanbied : dit Tafe-

reel , dat in groote agting was , is naderhand ver-

bryzeld door het inftorten van het huis , daar het

in bewaard wierd. Raphaël het overlyden zy-

ner Ouders vernomen hebbende, keerde na Ur-

bino, tot het befchikken zyner zaaken. Aldaar

heeft hy twee kleine Maria Beelden voor een Fio-

rentyns Capitein gefchildert. Zy zyn by uit-

neemenheid in zyn tweede manier en in handen

van Gu\do Baldo, Hertog van Urbino, gekomen,

met een klein Tafereel , verbeeldende Chriftus in
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den Hof van Gethfemané biddende ; dit is Zo uit-

voerig gefchildertjdat men het voor Miniatuur zou

aanzien.

Raphaè'1 zyne zaaken verrigt hebbende, keerde

weder na Peruza , alwaar hy zyn roem vaft

maakte. De Paters Serviten verkreegen van hem.

een Tafereel , waar in de Maagt Maria met Joan*

nes den Dooper en St. Nicolaas verbeeld zyn. Te
St. Severino , in een klein Kloofter van die Stad

,

fchilderde hy in onze L. V. Kerk in Frefco de

verheerlyking van Chriftus, God den Vader mee
eenige Engelen rondom , beneevens drie Heiligen

,

aan ieder zyde zittende , te weeten aan de eene zy-

de de Heiligen Benedi&us , Romualdus en Lau-
rentius, en aan de andere kant de Heilige Jeroni~

mus, Maurus en Placidus. Op dit ftuk ftaat zyn
naam met groote Letters. De Nonnen van St.

Amonius van Padua, begeerig zynde, een ftuk

werk van den Grooten Raphaél te erlangen , on-

dernam hy, ter haarer voldoening het Tafereel dat

in haar Kloofter nog heeden te zien is , en maalde

het op een ongemeen verheevene manier. In 't zel-

ve verbeelde hy de H. Maagd , haaren Zoon geheel

gekleed aan haare borft houdende 5 aan haare zyden
ziet men de Heilige Petrus en Paulus , als meede
de Heilige Catharinaen Cecilia, welkers twee laat-

fte, hoewel met huldfels na de manier van dieri

tyd gekapt, egter niet te min vcrwonderenswaar*-

dig zyn. Dit Tafereel vercierde hy met een Kroo^
«ïingiii een half rond, waarin hy God den Vader
verbeelden, en onder het groot Tafereel op het:

trapbankje des Altaars, heeft hy drie kleine Gc-
ïchiedeniflfen gefcbildert

,
namentlyk; het Gebed

in 't Hof van Getiemané, de Kruisdraging en een

L
4ooden 'Qïtj&w* ln deeze verwonderensw&ardir
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ge Schilderyen ziet men hoe hy van zyn eerfte ma-
nier afgeftapt was. Vervolgens keerde hy weder
na Florence om een fchets te maken van een doo-
den Chrifti Beeld, 't geen door zyn Vriend ten
Graven gedragen werd , dit moeft tot een onder-
werp van een Tafereel eener Capelle te Perufa die-

nen. AgnoloDoni, en deszelfs Huisvrouwe zyn
door dien grooten Man geportretteert geweeft.
Staande zyn verblyf te FloTence heeft hy ook voor
Dominico Conigiani een Tafereel gefchildert, ver-
beeldende de H. Maagd met het Kind Jefus , lief-

koofende den H. Joannes , die hem door de H. Ëli-

zabeth aangebooden word \ daar by ziet men den
H. Jofcph zulks alles aanziende. Dit Tafereel is

wonderbaarlyk in alle deszelfs deelen.

Geduurende zyn tweede verblyf te Florence,
beftudeerde hy de Werken van Maflaccio , en
voornamentlyk die van Leonard da Vinei en van
Michaël Angelo

;
hy maakte een naauwe vriend-

ichap met Frater Bartholemeo de San Marco , een
uitmuntend Schilder, welkers Coloriet hy volg-

de ; daar en teegen onderwees hy Frater Bartholo-

meo in de Grondreegelen der Doorzichtkunde

,

"waar in deeze niet volkomen bedreeven was. Ver-
mits hy zo dra niet op een plaats was, of men
mille hem op een ander , keerde hy weeder na Pe-

rufa, om de fraaye fchets van het Graf vanChriftus

te fchilderen ; dit afgemaakt hebbende, quam hy
Weder te Florence, om 'er het Autaar-ftuk,gefchikt

voor de Kerk van den Heiligen Geeft , te begin-

nen. Aan dit Tafereel heeft Rodolpho de GÜir-

landayo een blauwe kleeding voltooit en 'er nog
een gemaakt om naar Sienna te zenden.

Te dier tyd veranderde hy zyn manier vanfehii-

dcren , hebbende Leonardo da Vinei en Michaël

Angc-
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Angelo naauwkeurig betracht. Dit bleek uit de

ontwerpen zyner Teekeningen, die van een beter

{maak dan dc eerfte bevonden wierden, waar door

zyn roem te deezer geleegenheid door geheel Ita-

lien verfpreid wierd. Terwyl hy zo te Peruza

als te Florence even zeer bezig was, fprak Bra-

mante zyn Bloedvriend, een beroemd Architect

toen ter tyd te Romen door den Paus Julio den II.

van die naam tot de fraailte onderneemingen ge-

bruikt wordende, van hem met den Paus Julio,

welke verfcheide Schilders te werk Hellende, niets

vieriger wenfehte dan zodaanig een te vinden,

wiens grootheid van vernuft over een quam met

zyn iever om de Stad Romen te vercieren. Bra-

mante ontbood Raphaël , dewelke door de Paus

zeer minnelyk ontfaneen wierd , en in het Vati-

caan arbeide, alwaar hy verfcheide Werken vond,

die reeds begonnen waaren.

Het is aanmerkelyk , dat Bramante in den be-

ginne Schilder was geweeft en door zyne naarftig-

heid en den groote fteun,die hy in de Perfoon van

den Cardinaal Aards- Bi (ïchop van Napels vond ,

een der eerfte Archite&en van Italien wierd, en is

in het Jaar 15-17 geftorven, oud 70 Jaaren,

Het eerfte ftuk dat Raphaël gefchildert heeft is

in de Kamer der Signature en verbeeld het on-

derwerp, gemeeniyk het Atheenfe School genaamr,

waar in de oude Wyzen en Godgeleerden de Wys-
geerte en Sterrekunde met de Godsgeleerdheid o-

vereenbrengen ; in het tweede Tafereel in dezelve

kamer heeft hy den redentwift van het H. Avond-

maal des Heeren verbeeld : van een ander kant

den Keizer Juftinianus/ welke aan de Do&ooren

Wetten voorlegt , om die te onderzoeken : op

een ander plaats de Paus Gregorius de IX- ? de

X 1 de*
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decretale uitgeevende. In dit fchildery heeft hy den

Paus Julia den II. en den Cardinaal Giovan-
ni de Medicis na 't leeven gemaalt, beneevens ver-

fcheide andere, toen ter tyd in leeven zynde. Ook
is door hem in het zelve vertrek het Tafereel , den

Berg Parnaflus genaamt, gefchildert, waar inde
Zang-Godinnen , Apolio en de Digters verheelt zyn.

Deze Kamer voltooit hebbende, maakte hy ee-

nige Werken voor gemeene Liefhebbers, onder

andere die fchoone Galathea voor een Koopman
van Sienna met naame Agoftino Ghifi , te dier

tyd eigenaar van de plaats, daar dit {tuk heeden

nog te vinden is. Daar na heeft hy in de Kerk
der Auguftiner Monniken gearbeid , en dezelve

Ghill hem de fchoone ftukken, die in een Ka-
pel der Kerke van N. S. da Pace zyn , laaten

ichilderen, verbeeldende de Propheeten en de Sy-
billen, welke in die Kerk ter regterzyde gezien

worden. Men zegt , dat Raphaël dezelve naa dc

Zes grootte ftuks Boogen , door Michaël Angelo
getrokken, had gefchildert, dewelke insgelyks de

Sybillen en de Propheeten genaamd worden.

Deeze ftukken van Michaël Angelo zyn door
Georgio van Mantua gefneeden : Men wil dat

Raphaël die Werken bezigtigt had door

middel van Bramante, die hem de Sleutel van dc

Capel van SrXtus had overgegeeven , toen Mi-
chaël Angelo (om reedenen) zig na Florence be-

geeven had. Pietro BeJlori houd het tegendeel

itaande. Wat daar van zy of niet, is het echter

zeeker, dat hy zyn voorige manier eensklaps

verliet en meer kragt en grootsheid aan zyne
Beelden gaf als voorheen; zyne Werken in de

Kerk van N. S. da Pace zyn 'er blyken van, en

wel yoornaamcntlyk de afbeelding van den Pro-

pheet
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phcet Ifaïas , welke hy geheel overfchilderde , 't

geen Michaè'1 Angelo ontwaar wierd.

Ter dier tyd meer als voorheen de verwonde-

ring van een ieder na zig trekkende, fchilderde

hy in het tweede vertrek by de grootte Zaal

het Tafereel van de wonderbaare gefchiedenis van

het H. Sacrament te Orvietto ; als meede dat

van den H. Petrus uit den Kerker verloft wor-

dende; de gefchiedenis van Heliodorus, den Tem-
pel te Jerufalem door bevel van Antiochus be-

roovende , met andere Tafereelen welke in het

verwuïft van die kamer te zien zyn.

In de volgende kamer fchilderde hy onder

Leo den X. het Tafereel van Attila. Dit is ge-

heel van Raphaëis hand, en een der fraaifte Huk-
ken van het Vaticaan. Hier na fchilderde hy
onder de verwulften vier Hiftorien, als het ver-

fchynfcl des Heeren aan Abraham , de Oftèr-

hande van zyn Zoon Ifaac , Jacobs Ladder en

den brandenden Braambofch. Vervolgens heeft

hy verfcheide Tafereelen gefchildert , onder an-

dere een voor een Capelle van St. Dominico te

Napels j een Lieve Vrouwe Beeld; den H. Je-
ronimus en den Engel Raphaël Tobias leidende:

voor den Heer Leonello de Carpi een Maria

Beeld met gevouwen handen haaren Zoon , de-

welke Joannes liefkooft , in verrukking befchou-

wende: St. Jofeph en Sr. Elifabeth zyn in

het Tafereel van de aanbidding der Koningen

:

voor den Cardinaal Santi-Quatro een Tafereel

van St. Cecilia, fchynende opgetogen te zyn door

een hemelfch Muziek j by haar zyn de Apos-

tel Paulus, de H. Magdalena, St. Auguftinus

en de Kvangelift Joannes, aan haare voeten leg-

gen verfcheide Muzikaale Inftrumenten op den

X 3 voor-
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voorgrond. Dit Tafereel is thans te Bologne ia

de Capelle, daar bet Lighaam van St. Helena de

Oleo rutt: voor den Graaf Vincent Arcolano te

Bologne het gezigt van Ezechiel , waar in een

fraai Landich ip gezien werd , voor den Graaf

Canofla een Geboorte Chrifti in 't groot , waar in

't B:eld van St. Anna gezien en de Dageraad

zeer konftig in 't verfchiet verbeeld word : het

Portret van Bmdo Alovifi in zyne jonge Jaren:

te Florence een Sancta Familia , waar in het

ligt door het welk de Beelden verligt worden,

door een venfter fchynt te komen , 't geen

hy ten dien einde met voordagt gefchildert heeft.

Een Schryver verhaalt, dat in de Apotheek van

het Hofpitaal te Lorette met groote zorg bewaart

word , veel wit aarde Vaatwerk , waar op dat

groot vernuft zig gewaardigt heeft eenige dingen

te fchilderen, en dat zeekere Vorltin als een

gunll verzogt een van die Vaafen teegens een

van Goud te ruilen , 'c geen men haar niet heeft

konnen weigeren In het Portret van Leo den

X., door de Cardinaalen Julio de Medicis en Roflt

vcrzeld , kan men zien, dat hy met alle moge-

lyk gedult na 't leeven fchilderde, 't geen in de

Portretten van Julio en Lorenzo de Medicis ins-

gelyks befpeurt kan worden.

Zyn roem en goederen door zo veele werken

vermeerdert zynde, liet hy zyn Huis, dat hecden

nog in Borgo gezien werd , bouwen onder de be-

(Hering van Bramante, en fchilderde in de Tuinen

van 't Paleis van Farneze, aan geen zydc van den

Tiber, dteftukkenvan doorgeltooken verwulfde

hoeken, waar in de Gratiën gezien worden met

Kinderen in Compartimenten van Bloemen en

Vrugtenj ook ziet men 'er Juniter met Ganime-
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des en Mercurius in een ander (tuk,.

Zyn naam door zyne werken in Vrankryfc,

Vlaanderen, als ook in Duitfchland overgebragt

zynde ,
bewoog Jlbert Durer , een uitmuntend

Hoo»gduitfch Schilder en Plaatfnyder , te trachten

vrindfehap met hem te maken: deze zond hem zyn
eige Portret op een fyn Doek en buitengewoone

manier gefchildert. Dit was zonder gecoloreerde

HoogzelSjVan weerskanten even fraai tezien,maaken~

de de witheid van 't Doek de Hoogzels. Hy zond
hem ook al de Prentkonft, die hy gefneeden had,

welke Raphaél bekomen hebbende, Marco Antonio

van Bologne,die zo veele fraaye werken in 't ligt

gegceven heeft , het Plaatfnyden deed leeren. Dog
van deze zullen wy fpreeken, wanneer wy van de

Gra veerkonft zullen handelen. -

Te dier tyd fchilderde Raphaël een groot Ta-
fereel , verbeeldende de Kruisdraging Chrifti , 't

geen naar het Kloofter van den Ölyfberg gezon-

den wierd, en is het zelve, 't geen by een fchip-

breuk in zee geraakt, dog op de kuften van Ge-
nua door Reizigers in dezelve kas, waar in het ge-

paki was, opgevifcht en na de Had gebragt zyn-
de, onbeichaadigt gevonden is. Door 's Paulèn

gezag wierd het daarop andermaal naar het voor-

fchreeve Kloofter gezonden , alwaar men het nog
bewaard. Hoewel hy voor gemeene liefhebbers

arbeidede, belette hem zulx egter niet in zyn werk
aan de Kamer de Torre Borgo te vorderen.

In die Kamer heeft hy Leo den IV., die Scrgius

den II. opvolgde, gefchildert, beezig zynde met de

nodige beveclen door een venfter van zyn Paleis

te geeven , om de brand , waar door verfcheide

huizen verflonden wierdeh en de Sr. Pieters Kerk
met 't zelve gevaar dreigde , te doen blufichen ; ook

X 4 ziet
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fciet men er een Jongeling , zynen Vader op zy*
ne fehouderdn tbrfchende. In dezelve Kamer hecfé

hy de Haven van Oitia gefchildeft, alwaar de Ort-
geloovigen een Landing onderneemeri , om geheel

Italien te verwoeden : alles is 'er roet de uiterfte

naauwkeurigheid in verbeeld. Raphaël heeft zig

van het Portret van Leoden X. bediend, om Leo
den IV. te verbeelden. Nog worden 'er twee Ta-
fcreelen gezien , waar van het een de wying van
Fran§ois den I. verbeeld, en het ander de plegtig-

heid zyner Krooning, onder de PaufTelyke regee-

ring van Leo den X : dezelve Paus , de Koning
,

de Afgezanten, Heeren en Amptenaaren zyn 'er

na *t keven in afgemaak, en in 't gewaad, toen
ter tyd gebruikelyk, verbeeld. Egter is het wee-
zentlyk de wying van Frangois den I. niet

;
dog

hy heeft hem verbeeld als of hy toenmaals nog in

leeven was, in plaats van Pepin, die door den
Paus Stephanus te St. Denys in Vrartkryk gewyd
is* Van de andere zyde heeft hy verbeeld de pleg-

tigheid te Romen öp Kersdag verricht, toen de
Paus Leo de III. den Keizer Carolus Magnus
Kroonde, en hem tot Roomfch Keizer verklaarde.

Nog heeft hy het Portret van Leo den X. daar in

gefchildert. Het verwulft van die Kamer is van.

Pietro Perugyn, waar aan Raphaël, hoewel hy
*t bellier over datgebouw voerde, egter niet heeft wil-

len raaken ,en dat uithoofJe Van de eerbied en agting

die hy zyn Meelter toedroeg,

Hy heeft de Teekening van *s Paufert Luft- Pa*
leis gemaakt, als meede van verfcheide huizen in

ÜBorgo* maar onder andere die van 't Paleis van
Monfignor Gióvanni Battifta del Aquila * welke
van eert leer deftige ördonnantie

1

fcheen te zyn; en
«Int des BifTehops van Tfoyen in Vrankryk , om

ver*
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vervolgens te Florence opgeregt re worden.

Dog haten wy wederom tot zyn Schilderkonft

overgaan en zeggen, dat hy het groot Autaar-ftuk

in de Kerk der zogenaamde zwarte Monnikken in

Placentia gefchildert heeft, waar in de Maagd Ma-
ria met St. Sixtus en St. Barbara verzcld gezien

vferd : nog een Maagd op de wolken en daar on-

der eenige Heiligen, voor de Kerk der Nonnen
van Foligno, in het Markgraaffchap van An*
cona.

Men moet zig over't groot getal werken van dee*

zen roemwaardigen Man verbazen : zomwyle be-

diende hy zig tot fpoediger uitvoering van de hand

zyner Difcipelen, welke hy wift te gebruiken tot

zodanig werk, als beft met hun vernuft over een

quam : 'er waaren anderen , die onder zyn beftier

afteekenden al hetzeldzaamfte en fraaifte, dat in Ita-

lien, 't zy in Schilderycn of Antieke Standbeel-

de te vinden was , en waar van niets meer overge-

bleeven is dan alleen de geheugeniflè , vermits hy
befchuldigt word , de uitmuntenfte ftukken

na dat hy dezelve gecopieert had, verbryzeld

te hebben. Hy heeft zelfs eenige tot in Grieken-
land gezonden, om 'er het aanmerkenswaardigftc

.-af te teekenen.

Hy had by zig Giovannï van Udino, een Stad
van Frioul, wiens eerfte Meefter Georgion te Ve-
netien was geweeft , en die in 't vervolg de befte

zyner Dicipelen geworden is , in het afbeelden der

Dieren en Ornamenten in Grotefco, en gelyk Ju-
in) Romano in Hiftorien heeft uitgemunt , alzo

heeft deeze gedaan in Grotefco , Ornamenten , Land-
fchappen , Bloemen en Vrugten. Ook gebruikte

hem Raphaël , om de zeldzaame en andere wilde
dieren, die de Pausv

hield, na te teekenen. Raphaël
X s had
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had des te meer vermaak, om hem te onderwyzen,
vermits hy in zynen Difcipel de waare en noodi-
ge geneigtheid , om zyne onderregtingen te beant*

woorde, duidelyk merkte.

Het was Giovanni da Udino^ dewelke alle de
Ornamenten en 'tGrotefco werk, dat tot cieraad dei-

Loges ftrekt , ondernomen heeft; en ook die,

welke de manier van pleifteren (gelyk in Aloude
tyden in gebruik was) weder heeft te voorfchyn
gebragt, om daar meede de Ornamenten der Lo-
ges te maaken , waar van de Tafereelen na de tee-

keningen van Raphaël door Julio Romano lofFelyk

uitgevoerd zyn. Insgelyks heeft hy de cieraden

gemaakt, die in 't Paleis des óroot Hertogs van
Tofcanen gezien worden. Door de dood van Leo
den X , van wien hy vergelding verhoopte

, zig van
zyne verwagting verfteeken ziende , keerde' hy we-
der na zyn geboorteplaats en verliet een functie,

die hem tot geen voordeel ftrek te. Eenige tyd

daar aan ,door Godsvrugt gedreevcn zynde, wilde

hy weder na Romen als een Pelgrim gaan
, dog

wierd door Vazari ontdekt , welke hem errinner-

de, wat talent hy van Raphaël ontfangen had,

en hem vooroogen ftelde, het jammer zulks te ver-

waarloozen, enom hem te noodzaaken, geen tyd meer
te verzuimen , maakte hy hem bekent by den

Paus Pio den IV, welke hem aanhield, om ter zy-

ncr roem voor hem te arbeiden. Van die tyd af

kan gezegt werden, dat hy te Romen met
eer en lof geleefd heeft. Hy is in het Jaar i y<>4

geftorven, oud 70 Jaaren, langen tyd na Raphaël,

by wien hy begraven is.

Wat Raphaël betreft, men kan niet weigeren

hem alle de fraaiheeden van 't Pauflelyk Paleis toe

te fchryven j want hy had niet alleenlyk het be-

fticr
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ftier over al het Schilder- en Pkilfter- werk ; maar

hy befchikte ook alle de Tëekeniingcn toe Tim-

mer- en Schryn-werk, en had het opperbeftier

over de werklieden , dewelke alle met een vol-

kome gelykvormigheid aan zyne Teekeningen

,

deszelfs beveelen met vermaak ter uitvoer brag-

ten.

Dit belettede hem niet verfcheide ftukken te

fchilderen, die hy na Vrankryk zond , onder wel-

ke in aanmerking komt de Aarts-Engel Michaël,

dien hy voor den Koning Fran§ois den I. voltooit

heeft: dit ftuk is agt voet in de hoogte, en de H.

Familie omtrent van dezelve grootte; deeze zyn

beide in de vertrekken te Verfailles. Hy heeft

ook een St. Lucas, de H. Maagd uitfchilderende,

gemaalt; welk ftuk hy aan het Broederfchap of

gild van dien naam, toen ter tyd te Romen ingefteld,

heeft vereert : ook heeft hy verfcheide Portret-

ten van Juffrouwen gefchildert, onder andere eene

die hy beminde.

Hy heeft voor Agoftino Chili in het zelve Luft-

huis daar Galathea in is de Logie en in het midden

vin \ Platfond twee ftukken Tapytwerk gefchil-

dert : in het eene word een zamenkomft der Go-
den verbeeld ; daar in ziet men hoe hy zig van An-

tieke Beelden v/ift te bedienen, en alles naar de

verfcheidentheid der onderwerpen uit te voeren $

het ander verheelt de Bruiloft van Pfïchee , daar

Jupiter door Ganimedes gediend werd ; de Gra-

tiën en Uuren ftrooyen bloemen en welriekende

kruiden op de Tafel 5 de feftons van Bloemen zyn

in de manier van Giovanni da Udina.

In dien tuflehentyd verplichte hem Leo de X.

om in de groote Zaal van het Vaticaan, aan de

GefchiedenilTen van den Keizer Conftantinus te

arbei-
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arbeiden } Iiy heeft eenige Tafereelen begonnen ,
cn de overige, welkers Teekeningen hy ook ge-
maakt had, zyn namaals door Julio Romano vol-
voerd, vermits na de dood van Leo Raphaël ge-
noodzaakt wierd, in dezelve Zaal de voornaamfte
daaden van dien Paus af te maaien.
Hy heeft ook groote fchetfen gefchildert, welke

de Paus naar Vlaanderen zond, om aldaar Tapyten
na dezelve te doen maaken , cn die 'met zo veel
naauwkeurigheid bewerkt wierden , dat Koning
Francois de I. begeerig zynde, om iets van de
zelve te hebben , de Behangsels , verbeelden-
de de Veldflagen van Scipio , voor twee en twin-
tig duizend Kroonen deed koopen. De onderwer-
pen, in alle die Tapytwerken verbeeld

, zyn
breedvoerig befchreeven door den Heer Felibienm zyne zamenfpraaken over het Leeven der Schil-
ders.

Voorheen heeft men de Teekeningen dier Ta-
pyten in het Cabinet van den Heer Jaback gezien

:

die der laatfte Behangfelen zyn van Julio Roma-
no

, te zaamen hondert en twintig ellen uitmaa-
kende, in twee en twintig ftukken. De Koning
Hendrik de II. is 'er in het Portret van Scipio af-
gebeeld.

Eindelyk liet hem de Cardinaal Julio de Medi-
cis dat groote werk, 't welk te St. Pietro in
Montorio gezien werd, fchildefcn, teneinde het
naar Vrankryk te zenden; dog het is te Romen
gebleeven, om tot een blyk te verftrekken der uit-
werkfelen van dat verheeven vernuft. Dit is het
laatfte Tafereel, 't geen hy ons nagelaaten heeft;
het zelve wierd by zyne Lykftatie als een zecgen-
teeken voor zyn deur ten toon geftelt ; willende
de Paus en de voornaamfte der Stad hier door

open-
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openbaarlyk te kennen geeven, dac zy verlooren

hadden , 't gunt zy niet wederom konden bekomen,

nadien de Wonderftukken niet ten allen tyden nog
door alle Meefters gemaakt worden.

Het vöornaamftc onderwerp van dat Tafereel is

de gedaantverandering van Chriftus op den

Berg :alles is 'er zo groots en edel in, zulks 'er niets

aan ontbreekt ; Motes en Elias zyn naaft den Za-

ligmaker, de Apoftelen geeven door de uitdruk,

kingen, door den Schilder daar in gebragt , duide-

lyk te kennen, hoe groot haare verwondering en

wat de oorzaak is, waarom zy opgetoogen worden.

De andere Difcipelen wien deeze verborgentheid

onbekend was , en dié onder aan den Berg gezien

werden , konnen tot een ander onderwerp dienen

;

de Schilder heeft haar verbeeld, als of zy eenen

bezeetenen hulp toebrengen: hier in ziet men een

zinryke zamcnitelling van Beelden, deeze bezeete

Menfch komt daar in te voorfchyn , onderfteunt door

een oud Man, die de Apoftelen aanziet, dewelke
digt by hem zyn; eene Vrouw voor aan wyft hun
de beklaagelyke toeftand van dien ellendige aan,

In dit Tafereel zyn zulke fchoone Beelden en
zo veele verfchillendc en ongemeene fraaye aange-

zigten , dat dit ftuk te regt de algemeene agting na
zig trekt, ook moet men aanmerken , dat hy deTee**

keningen in 't groot van al het werk in 't generaal

gemaakt heeft, en van alle deszelfs partyen elk be-

zonder, welk hy met veel naarftigheid na het lee-

ven bewerkte en met kleedingen vercierde.

De oorzaak van de dood van dien beroem-
den Man, welke onfterfelyk had moeren zyn,
was een oneerlyke gemeenfehap met de vrouwe-
lyke kunne , waar door zyn bederf begonnen
is, en zyn kwaal aan de Do&oren niet heb-

ben»
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bende willen openbaaren , wierd hy door hen be-
handelt als of hy door een pleuris aangetaft was ge-
weeft. Hy had zig verbonden om met den Nigt
van den Cardinaal Bibiana te trouwen , dog zïg

met de hoop vleiende, dat hy door den Paus tot

de hoogwaardigheid van Cardinaal zoude verhee-

ven werden, had hy de voltrekking zyns Huwe-
lyks uitgefteld. Geduurende de laatfte daagen zyns
leevens befteede hy eenige oogenblikken tot het

befchikken zyner huiflelyke zaaken, en verdeelde

zyne goederen aan twee zyner Difcipelen, nament-
lyk Julio Romano en Giovanni Frawi/?ö,bygenaarat
/"/ Fattore, dezelve met een bloedvriend van hem

,

alstoen een Geeftelyk Perfoon te Urbino, gelyk
Hellende. Hy is op goede Vrydag geftorven, die

ook zyn geboortedag geweeft is in het Jaar 1520,
zynde maar zeven en dertig Jaaren oud. Zyn
lykftatie is met alle bedenkeiyke ftoet en pragtge-

fchied , en hy in de Kerk van Rotonde begraven in 't

byzvn van een ongelooffelyke meenigte menfehen
van allerleye (baten, dewelke alle in deeze laat-

fte pligtbtwyzing hem teekenen van hunne hoog-
agting gegeeven hebben. Ingevolge zyn uiterfte

wille is 'er op den Autaar zyner Capelle een Mar-
mer Maria Beeld geplaatft en het Tabernakel in

Zyn voorige Itaat rariteit.

In 't Frans ziet men de volgende Reegelen by
wyze van een Graffchrift op hem gemaakt.

Rapha'êldont Pon voitici laSepulture

ulutrefois par fon Art etonna la Nature:

Les honneurs
,
quil repit, la com krent d'ennuyi

M&is comme ce Rival, digne de tam d'honneurs^

La fit fouvent revivre enjes fame ,x Ouvrages
,

Elk eut peur afa mort de férft avec lui.

Ver»
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Vermits hy aan zyn Difcipelen en verfcheidc

Schilders zyne Teekeningen mildelyk uitdeelde-, is

'er eene zo groote meenigte in de Cabinetten der

Liefhebbers verfpreid ,die voor de zyne doorgaan,

dat 'er onder dezelve waarfchynlyk veele gevonden
worden welke niet egt zyn. Pelegryn da Modena

,

eene zyner Leerlingen, keerde weder na Modena, al-

waar hy veel gewerkt heeft, dog een Zoon die

hem het leeven verfchuldigt was , wierd oorzaak van
zyn dood, door toeval, dat hy een mandag in

Modena begaan hebbende, en zyn Vader hem uit

de handen der Geregtsdienaaren willende ontweldi-

fen, bezweek door de wonden waar meede hy
oorgriefd wierd,

De voortgang, welke Raphaël in zyn korten
Leevenstyd in de konft gemaakt heeft, is onbe-
grypelyk ; want naauwelyks had hy deeerftelcflên

begonnen , ofgeraakte in ftaatom andere te onderwy-
zen , en men kan tot zyn lofzeggen , dat hy begonnen
heeft, daar andere meede eindigden; vervolgens de
Schilderyen van Leonard da Vincigezien hebbende,
ontdekte hy eenige fraayigheid , die aan zyn eerfte

manier ontbraken. Eindelyk is 't blykbaar, dathy
volmaakt welteekende, dat hy een overvloed van
uitvindingen bezat , en dat hy de rëegels der Or-
donnantie verftond. Hy heeft met veel yver ge-
fchildertj noit is 'er in de leevendigheid der uit-

drukkingen zyn weerga geweeft
;
hy heeft aan

zyne Beelden zo veel verknogtheid en bevalligheid

weeten te geeven, dat 'er alle bedenkelyke över-
eenkomft in te zien is ; en men kan tot deszelfs

roem zeggen , dat zy weezentlyke wonderftukken
der konft en der natuur zyn.

i ,

In het Palcis van de Louvrezyn twee kleine Ta-
fereelen van zyn eerfte manier, het eene is de Aarts-

Engel
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Engel Michaè'1 , 't geen hy voor den Koning Fran-
gois den 1. gefchildert , en het ander het Beeld

van St. Joris, dat hy voor Hendrik de VIII., Ko-
ning van Engeland, gemaakt heeft. (*) Nog is 'er

een Maria Beeld , in een Landfchap zittende met
het Kind Jefus voor haar en Joannes ter zyde. Dit
laatfte is van zyn tweede manier.

Het ftuk, waar in hy de H. Maagd met het

Kind Jefus ,St. Joannes en St. Elizabeth verbeeld ,

en 't geen de Abt de Brienne den Koning aan-

gebooden heeft , is van een kragtiger manier ,

om welke reeden die grooten Man bet zelve

Zorgvuldig en zinnelyk bewaart heeft en be-

dekt met een klein, hout bladje, met Cieraaden

Zo kondig als 'fraai belchildert. Een ander byna

op dezelve trand fchynt door Julio Romano geco-

pieerd te zyn* de reden hier van is, dat Raphaëi

daar zo veel werk niet van gemaakt heeft, om het

zo uitvoerig tc maaken, dan het ander. Deeze twee

H. Familien heeft hy op onderfcheidenc tyden en

plaatfen gefchildert , de eene in 't Jaar ïfoi te Na-
pels, en de ander te Romen in 't Jaar i f ii. Hy
heeft ook een Maria Beeld voor de Benedi&iner

Kerk van St. Sixtus te Jvjüaan gefchildert.

Ik zal op het einde van het derde Boek over de

Werken van dien wydbëroemden Meefter breed-

voeriger handelen, en in de Catalogus zal ik in

het byzonder gewag maken van #1 'r. geen 'er van

hem gegraveerd is.

By den Heer Jaback vond men een ftuk door

Julio Romano gefchildert, van dezelve grootte als

de

(*) William , Grave van Pembroke , is naderhand dit Ta-

fereel magtig geworden , en by zyn leeven in het Jaar

ï.6*7 is het dpor .Uicas Vofterman gegraveerd
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de Teekening van Raphael > verbeeldende Venus

met Vulcanus en verfcheide kleine Minnegoden,

Raphael heeft Difcipelen gehad, die wel verre van

de kragt zyrer Teekeningen te verzwakken , 'er

zelfs een nieuwe luifter aan toebragten, gelykuip

het volgende zal bi
y
ken.

Dewyl in Julio Romano veelmeer vuur dan in

Raphael ftak, wift hy aan zyne Beelden zodanig

een leeven en actie te geeven,dic in de Teekeningen

van zyn Meefter zo uitmuntende niet waaren; die

kan gezien werden in zyn Tafereel de Martel-

dood van Stephanus verbeeldende, 't geen in

de Hoofdkerk te Genua is, als mede in de andere

Tafereelen , die hy voor de Kerk der Annoncia»

de derzclver Stad gefchildert heeft : en men kan
met waarheid zeggen , dat Raphael zelfs van het»

aangenomen heeft, zynde in zyne Beelden, aïvoo~

rens die Difcipel onder hem werkte, minder lee^-

ven £e zien, dan in die
?
welke hy zedert fchil»

derde.

Het geen aan te merken is
,
nopens het onder*

fchcid van Raphaels Tafereelen en waar aan wei
gezien kan worden , dat 'er van zyne Compofitie en
manier in is, beftaat hier in, namentlykj dat die,

welke wel gefchildert, dog niet zeer nauwkeurig
geteekent zyn, van Thimotheus Urbyn of van Pe-
legrino da Modena konnen wezen, dewelke zyn
Coloriet zeer wel nagevolgt , dog niet zeer net ge-

teekent hebben. Die Schilderyen , welke in de
Teekening uitvoeriger, dog zo fraai van Colpur
niet zyn, konnen van Francilco Penni wezen, den-

wel kc ook een zyner Pifcipelcn geweeft is.

Belangende dé Tafereelen, daar julio Romano
aan gefchildert heeft , in derzelver actiën word
saeer leeven gezien , meer bruin in 't geen 't vleefch

Y ver»
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verbeeld en meer kragt in de Tcekening. Penryn
del Vage heeft hem ook wel nagevolgt; dog im 't

gene deze gefchildert heefc, is meer zagtheid en

eeiheid ,. dan kragt en grootsheid.

De Schilderyen, verbeeldende den Aarts Engel
Jdichaël en de H. Familie, zyn egte ftukken van
jtapruè'1 \ ook worden nog in het Cabine^ des

Konings van Vrankryk eenige Portretten van dien
grooten Man en te Fontainebleau een St. Mairga-

reta van zyn goede trant gevonden.

In het Cabinet van den Marquis van Sou rdis

was een St. Joris ,
gelyk die des Konings van

Vrankryk , waar in met goude Letters op de bo>rft~

riem van het Paard gefchreeven ftond : RAPHAKL-
Dir. is van den Koning van Engeland gekoomen.

Een andere St. Joris vond men ten huize van

den Heer de la Noue \ deze was van zyn tweede
manier en heefc vyf hondert Piftoolen gekofl ;

gemelde Heer heeft 'er door Champanje een Copy
van laten maken , om in de Kerk van Port Royal
gebragt te werden.

De Hertog van St Simon heefc ook een Maria
Beeld van zyn hand gehad, het welk hy groote»

lyks waardeerde , en de Heer Eerfte Prefiderit

hield een St. Jans Beeld van dien groocen Man
voor het grootfte Cieraad van zyn. Cabinet. Ein-
delyk was het ten tyde van die beroemde Meefter,

dat alle de Konlten , die van de '1 eekening af-

hangen , tot volkomenheid gebragt wierden
, go

Jyk mede het Glas- Schilderen toenmaals in Vrank-

ryk gebruikelyk, waar van reeds bevorens gemeld

is.

Vr. Indien het u behaagde iets van de H. Fa-

milie en van de St. Michaè'1 van Rapha'él te zeggen,

zoude ons zulks zeer nut zyn , zo ten aanzien der

uit-
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uitdrukkingen als ten opzigte der omtrekken.

Antw. Om uwe weetgierigheid te voldoen, vind

ik dienltig u te zeggen, dat in het Tafereel van

St. Michaël tweederlei omtrekken moeten aange-

merkt werden jeerftelyk in het Beeld van den Engel,

dewelke zig als een Jongen Held vertoond, wel-

kers omtrekken van een edele en vloeyende ma-
nier zyn, daar de muskels niet in gezien worden
dan voor zo verre het noodig' zy , om de fraai-

heid der lichaarnelyke gedaante te vertoonen; want
alhoewel hy in zyn actie een zwaare flag fchynt te

willen toebrengen, gefchied zulks egter zonder eeni-

ge teekenen van ontroering en toont een volkome be-

zaadigheid , 't geen veel overeenkomft met het Antiek
Beeld van Apollo heeft. De tweede manier van
omtrekken is grover, en deze heeft die groote Schil-

der met veel oordeel aan de onbefchofte gedaante

van den Duivel toegepaft, welkers omtrekken on-
zekerder en de muskels meer gezwollen en onge-
lyker zyn * dit zweemt na het Antiek Beeld de
kleine Faunus genaamt.

Wat aanbelangt 't Verkorten de verfchcidenheid,

die in dat Tafereel gevonden worden, daar op kan
men volgens het gevoelen der geene , die daar over
gehandelt hebben, zeggen, dat 's menfehen lic-

haam uit verfcheide partyen beftaande , welkers

beweegingen en werkingen verfchillende zyn, het

niet mogelyk is dezelve af te maaien , zonder eenige

van derzelver partyen in 't Verkort te verbeelden,

vooral wanneer men gebonden is aan zommige
plaatfen, hoedanig zyn Niffen, Perfpeétieven of
Plafonds, waar door men genoodzaakt word , een
zeekere plaats tot zyn oogpunt valt te Hellen ,gelyl$

in Perfpectieven gedaan word
;
dog ter navolging

van R'iphaè'1 kan men Tapyten aan Plafonds ge-

Y z hegt
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begt verbeelden , om aldus 't geen in 't Verkort
nkt fraay aan 't gezigt zou voorkomen te vermy-
den. Ten aanzien van 't Contrafl (verfcheiden-

heid) dit is een Italiaanfch woord, beteekenendc
een zagte tegenftrydigheid of verfchillende geftal-

te (#;., en ftrekt zig uit over alle de partyen der
Schilderkon ft; dog dit moet op veele onderfehei-

dene manieren behandelt werden en men daar niet

al te ruim in zyn, alzo de buiten fporigheid in het

zelve aan het Gezigt onverdraagelyk word.
Ten aanzien van de H. Familie moet men aan-

merken, dat dit geheele ftuk veel eer een Chrifte~

lyke Allegorie fchynt te zyn , dan een Gefchiede-
nis. Men ziet 'er het Beeld van het Kind Jefus
in het midden van het Tafereel

, opryzende om dc

H. Maagd te omhelzen, dewelke van haar kant in

haar buigende Actie, deeze gunft eerbiedig en
met een ftatig en zeedig gelaat te gemoet koomt.

Haar kleeding is eenvoudig en mee alle eerbaar»

heid verzeld ; de plooyen der kleeding wyzen
duidelyk aan de proportie van het naakt } het nut-
te en het aangenaame is met zo veel oordeel ge-
paard, dat 'er nergens eenige overtolligheid nog
yervverring in befpeurt word. Dit Tafereel heeft

hy voor den Koning Frangois den I. in 't Jaar

1518 gefchildert, in de grootfte kragt zyns ver-

nufts , twee Jaaren voor zyn dood. Deeze twee
uitmuntende (tukken zyn in de vertrekken van Ver-
iailles te zien.

Ten aanzien van Julio Romano
y moct ik zesgen,

dat hy alle de Difcipelen van Raphaè'1 ver "over-

trof

(*) De uitlegging hier van vind men breeder in de lyft

der Konftwoorden van de verhandeling der Schilderkonil

in Miniatuur.
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trof en die geen geweefl: is, welke &yn ma-
nier, 't zy in de uitvinding, 't zy in Ihe*t Colo-
riet

, op de volmaakfte wyze nagevolgd bcefr , en

welke die fierheid , zuiverheid
, fraayie ontwer-

pen
,

overvloedigheid en geduurige verandcerin*

gen van denkbeelden, die in zyn Meefters werken
met verwondering befchouwd worden , beft Iheeft

gevolgtj om deeze reeden. heeft Raphaël -hem

in zyne fraaifte onderneemingen gebruikt, als of

hy zyn eige Broeder was, hemde uitvoering overla-

tende van verfcheide Schilderyen in die Logies
,

die hy voor Paus Leo de X. gemaakt heeft, onder

andere de Schepping van Adam en Eva, en der Die-

ren; de bouwing der Arke door Noach; deszelfs

OfFerhande , en dat v/aar in Mofes uit het wa-
ter getoogen word , welkers Landfchappen over-

heerlyk zyn, neevens eenige andere. Ook deed

Raphaël hem arbeiden in dekamer van TorroBorgo

;

voorts is het grootfte gedeelte, 't geen in Frefco in

deLogie van Ghifi gevonden word , van zyn hand.

Hy heeft een Tafereel in Olyverw , verbeeldende

St. Elifabeth , voor Francais den ï. gefchilderr,

en veel gewerkt aan het Beeld van St, Margareta,

"t geen men te Fontainebleau ziet cn door Ra-
phaël aan den Koning, beneevens 't Portret van

de onder Koningin van Napels gezonden \i\ waar

van hy Hechts 't hooft gefchilderd heeft. Het ove-

rige is van Julio Romano ,
bygenaamt den Mzntu-

a&n, vermits hy lang te Mantua aVbeidede

Raphaël geltorven zynde , bleef Julio benee-

vens Giovanni Francifco ,
bygenaamt tl Fatiore , in

bezit van zyne nalatenfchap : zy wierden verkooren

om de werken door Raphaël begonnen, re vol-

tooyen, 5
t geen zy ook zter wel ter untvoer brag-

ten , waar na de Cardinaal Julio de Medecis,

Y 3 na-
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namaals Paus Clemens dc VII. hen het bewind van

de bouwing van een Palcis buiten Romèn
,

by

Mont Maria, gaf. Dit is het Lufthuis dat thans

Vigna Madame genaamd word , voor deezen Vigna

de Medecis.

Dit Paleis was vol fraaye Standbeelden , waar

onder een Jupiter, dewelke aan Francois den L
gezonden wierd. Ter zeiver plaats ten ein-

de van een Logie heeft Julio Romano een Po-

liphemus van een ongemeene grootte verbeeld , in

vergelyking van de Satyrs en kleine Kinderen, die

fondom hem fpeelen. De voorn. Paus aflyvig

geworden en door Adrianus de VI. opgevolgt zyn-

de,was deeze geen Liefhebber der konlten, weshal-

vende beide gemelde Schilders hunne werken itaak-

ten . Naderhand ging de Cardinaal de Medecis na Flo-

rence en wierd twintig maanden daar na tot Paus

verkoren : deeze deed de Konften weder herleeven

en beval wel haaft Julio en Francifco , dc groote

Zaal van het Vaticaan te voltooyen. Ten dien

einde lieten zy de plaats, welke te vooren tot het

befchiideren met Ulyverw toebereid was, afbre-

ken, en behielden maar twee Beelden, die zy reeds

gefchildert hadden. Vervolgens arbeiden zy aan

die groote werken, welke Raphaé'l voor zyn dood

ontworpen had , en die door Julio Romano zo

keurlyk uitgevoerd zyn, dat men zeggen kan, dat

'er niets by te vergelyken is.

In de werken van deezen beroemde Schilder

moet men de grootsheid der ontwerpen en de kragt

der Teekening meer aanmerken dan de fraaiheid

der Couleuren en de bevalligheid van het Penceel

;

ook ziet men in zyne Teekeningen meer fierheid

en levendigheid van Adien, dan in zyneSchildcryen.

Hy verdeelde deeze groote werken aan de vier hoe-

ken
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ken vain die Zaal , verbeeldende de voornaam fte Ge-

fchiedeniflen van Conftantinus , Eerfte Chriften

Keizer.

De verfchyning van 't Kruis was het onderwerp

van heet eerfte j de Veldflag, waar in de Keizer

overzyn Mededinger de Zeege behaalde, dat van

het tweede; de Doop van Conftantinus, dat van-

het derde; in dit Tafereel ziet men St. Silveder

onder het afbeeldfel van Clemens den VIL; en aan

de ancHere zyde van de zaal, boven de fchoorftcen,

heeft Julio Romano, de St. Pieters Kerk in Per-

fpe&ief gefchildert, waar in men de plegtigheeden

zien kan, welke verrigt worden , wanneer de Paus

Capellle houd. Hy heeft zyn vermaak genoomcn
verfchieide Portretten van eenige zyner vrien-

den, ads meede het zyne naar 't Leeven af te mai-

len.

Ter zeiver tyd zond hy naar Vrankryk een Ta-
fereel verbeeldende Maria's Hemelvaart, waar aan

Francafque gewerkt had ,
dog vervolgens fcheiden

zy van malkander, en Julio zig alleen bevindende,

fchilderde het Tafereel, verbeeldende de H. Maagd,

't geen in het Cabinet van het Paleis van Farnefe

gezien word. In het zelve vertoont zig een Kat

welke fchynt te leeven, 't geen geleegenheid gegee-

ven heeft, dat dit ftuk tl quadro della Gatta gehee-

ten word.
Ook heeft hy de Marteldood van den H. Ste-

phanus gefchildert, 't geen na Genua gezonden en

geplaattt is in de Hoofdkerk dier Stad, dewelke

dien Heilig voor haar Befchermer erkent.

Jcan de Lyon en Rapha'èl Dalcolle, beide naarfti-

ge navolgers zyner manier, hebben gezamentlyk en

met eer. gelukkig gevolg aan de Zaal van Conftan-

tinus gewerkt, als mede aan verfcheide andere Ta-

Y 4 ferec-
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fereelen, welke die groote Man te dier tyd onder-
nomen had.

Julio was in de Bouwkunde zo bedreevcn, dat

men hem waardig oordeelde, een klein Paleis van
een byzondere fraaiheid op den Berg Janiculum

te bouwen Hy vercierde de kamers met Plcifter-

trerk en Tafereelen , met de vertrekken van dat

febouw overeenkomende , welkers befchryving

ier volgt.

Hy heeft aldaar deGefchiedenis van Nuraa Pom-
pilius gefchildert, en in de badftoven van dat Pa-

leis de verdigtfelen van Venus , Cupido, Apollo
cn Hiacinthus , waar van Prenten gemeden zyn.

Julio Romano heeft de Teekeningen gemaakt
van twintig zeer ligtvaardige Prenten, die door
jMarc Antonio gefneeden zyn en waar op Aretino

Klinkdigten maakte , die aanmerkelyk genoeg
waaren, om 'er zyn naam aan te geeven. In dceze

gclcegenheid gingen zy zig beide te buiten , en

zulks zoude hen moeylykheid verwekt heb-

ben, indien zy het haazepad niet gekoozen had-

den. De Mantuafe reis was Julio Romano
niet ondienftig in een Proces , waar van het

verlies onvermydelyk was, zo het in zyn by-
weezen bepleid was geworden. Vervolgens ging

hy met zyn Vriend den Graaf Balthazar Caftil-

Ion, den Marquis van dien naam , te Mantua
bezoeken, Welke hem minnelyk bejeegent heb-

bende, wandelende buiten de ftad bragt , na

een plaats gemeenlyk T genaamd, alwaar hy zon-

der de oude gebouwen af te breeken, een buiten-

jplaats wilde aanleggen. Aldaar heeft hy een groot

Paleis geftigt cn met allerley Schilder- en Beeld-

houwerk vercierd, zeer wel volgens het onder-

Werp gefchikt j ftaiiientlyk op de volgende wyze

:



Beeldhouw* tn Graveerktwde. m
Het Palcis de T ,

genaamd was een Lufthuis of"

Buitenplaats , alwaar de ftokgpaf zyn vermaak

nam , om Jagthonden aan fokken eti Paarden te

houden j Julio verbeelde ih een Zaai, dewelke van

alle kanten open fcheen te zyn , de fchoonfte Paar-

den die 'er in de ftoeterye waaren^ende Honden van

het befte ras, die hy in Frefio (*j deed coloreeren,

door Benedette PagnicnRinaldo Adantuano^yncDï^

cipeïen ; deze Dieren vertoonden zig naar't Leeven

door de openingen , die hy zeer konftig verzon-

nen had.

Naaft die Zaal vind trien een kamer, waarvan 'c

vcrwulft met Pleifterwerk vercierd en met goud
draad vcrrykt is, en waar in Julio Romano de ge-

heele Gefchiedenis vanPfichéin vericheideTaferee-

len verbeeld heeft. De ftukken in het Verwulft zyn
door zyne Difcipelen met Olyverw gefchildert

,

maar de andere groote ftukken tegen de Muur zyn
in Frefco ; aan de eene kant ziet men Pfiché in het

bad , door een bende Minnegoden omringd, de-

welke haar met reukwerken befprengen; van de

andere kant ziet men Mercurius, die het Gaftmaal

bereid , waar in een Buffet zeer wel voorzien en
natuurlyk verbeeld is ;dit is te zien in de Prent , die

Battijla Franco , een Venetiaan , 'er van gefneeden

heeft. Alle deze Schilderyen zyn geretouchecrt

door de hand van Julio Romano, na dat dezelve

volgens zyne Teekeningen en na dc trant van
Raphaël gemaakt waaren.

y s vit

(*) Fre/co is een byzondere manier van fchilderen , in de-
welke den Schilder voornaamentlyk in agt moet neemen
dat 't Pleiftcr, waar op hy werkt, van goede kalk en goed
zand Zy ; de Verwen » die hier toe vereifcht werden, zyn
de aardagtigfle en daar de minde Compoütie in koornt,
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^

Uit deze Kamer , waar in de Gefchiedenis van P(I-

ché verbeeld is, gaat men in een andere van Pleiftcr-

werk, dewelke met Bareliefs vercierd is, na de Teeke-
ningen van Julio Römano gemaakt door Francifio
Primatrice van Bologne eti door Gio Battiftti van
Mantua. Men ziet 'er al watop de Colom van Traja-
nus verbeeld ftaat. Digt by dit vertrek is een Zy-
kaamer, waar in den val van Icarus verbeeld is en
ook de twaalf maanden des Jaars j maar voor al is

'er niets te vergelyken by de Zaal , waar in hy den
val der Reuzen verbeeld heeft: alles zo Ornamen-
ten, Archite&uur als de Ordinantie van Schilder-

werk, ftrekt om fchrik en angft te verwekken. De
befchryving hier van is door Felibien wydlopiger
en zeer wel uitgevoert.

Na dat hy 'het Paleis de T voltooit had , heeft

hydat, waar in de Prins zyn verblyf hield, we-
der opgebouwd. Aldaar heeft hy in een Zaal de
Gefchiedeniflen van 't beleg van Troyen gefchil-

dert, en in een Zykamer twaalf Tafereelen in

Olyverw, boven de twaalf Keizeren, die Titiano
gefchildert had, dewelke in de plundering van
Mantua tot buit gemaakt zynde, naderhand ten

cieraad van Engeland verftrekt hebben
;
dog daar

na verbrand zyn in de onluften in het Jaar 1648
aldaar ontdaan.

Nog heeft hy te Marviole , twee uuren van
Mantua, eenigegebouwen en Tafereelen van dezelve

pragt als die van de T ter uitvoer gebragt. In
een Capel der Kerke van de Geboorte Chrifti,

heeft hy de Geboorte onzes Heeren gefchildert,

met een St. Joannes en St. Longinu*, ftaande op
de voorgrond van het Tafereel: dit Schildery in

Olyverw is uitneemend fraai en word in het Ca-
binet des Konings vaa Vrankryk gevonden.
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Vcele zyner Teekeningen zyn in het Konft-Ca-

binet van den Heer Jaback geweefl : in Vlaande-

ren hebben Nicolaas en Jean Rous, beide uitmun-

tende Meefters na zyne fchetfen Tapyten ge-

werkt.

Ten tyden Keizer Carel de V. door Mantua

trok ,
gaf Julio Romano blyken zyner Wee-

tenfebap in de fchikking der Eerenboogen en zwie-

rige Cieraden, die ter zyner eere gemaakt wier-

den.

Eindelyk heeft hy zig by den Marquis van

Mantua zeer geacht gemaakt ;
dog deeze Vorft

overleeden zynde , wilde hy weder na Ro-
men keerenj maar op aanhouden des Cardinaals

Gonzaga bleef hy te Mantua; kort daar na An-

tonio da San Gallo te Romen overleeden zynde
,

wierd hy aangezogt a!s de bequaamfte, om het ge-

bouw van St. Pieters Kerk te bellieren , en zelfs

wierden hem zeer voordeelige aanbiedingen ge-

daan ,
dog hy wilde 'er niet na luiftcren en

ftierf weinig tyds daar na te Mantua, den eerften

November 1546", in het jtffte Jaar zyns ouder-

doms.

De voornaamfte zyner Leerlingen zyn de vol-

gende geweeft.

JeandeLion,
Primatrice ,

Rapha'él DahoÏÏe,

Fermo Guifoni,

RinaldO)

Benedette Pagni 9

Figurino da Faenztt

,

Gio Battifla Mantuano 9

Georgio MantuanO)
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Mneas Vicus^

licnazons en andere.

Don JultoClovioda Croatk quam te Romen, al-

waar hy by Julio Romano leerde Teekenen,
die hem de manier van met Gomwater of het

Miniatuur-fchilderen leerde. Na de inneeming der
ftad Romen , aanvaarde hy het Kleed van een Re-
guliere Canonnik. Hy maakte ten gebruike van
Jiet Choor hunner Kloofter een Gezangboek met
uitneemend Miniatuurwerk. Zyne werken zyn
door veele Vorften en groote Hecren byzonder
gezogt geweeft. Hy is in den ouderdom van
80 Jaaren geftorven , in het Jaar 1578.

Gi§ Francifco Penni, bygenaamt ii Fattors, heeft

de eerfte beginfelen zyner konft by Raphaël ge-
leerd , en is altyd by hem benevens Julio Ro-
mano gebleeven , om aan zyne werken te ar-

beiden } dog had voornamentlyk de zorge van den
uitgaaf. Hy heeft zig op een uitfteekende manier
van Teekenen toegelegt, waar van hy meer werk
maakte dan van ?

t fchilderen. Hy wierd in alles

algemeen , maakte zeer fraaye Ornamenten en
verftond het Landlchap fchilderen zeer wel ,

die hy met Gebouwen en verfcheide fraaiheeden

vercierde.

Hy werkte even konftig zo in Frefco als in Oly-
cn Waterverw. Met Ferryn del Vago en Giovanni
da Udino begon hy in de Logien van het Va-
ticaan te fchilderen. Om zyne vaardigheid wierd
hy tl Vattore genaamt jook had hy een groore hulp
aan Raphaël , door de Teekeningen zyner Tapyt-
feryen en andere werken.

De voorgevel van een Huis, ftaande te Romen
in Monte Jordano, fchilderde hy in 'c Graauw, en

te
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te Ghifi het Plafond der Logies na de fchetfen van

Raphacl, na wiens dood Julio Romano en hy de

Gefchicdenis van Conftantinus in de groote Zaai

van het Vaticaan voltooide , waar van Raphaël

een gedeelte der Teekeningen gemaakt had. Hy
heeft het Tafereel, dat te St. Pieter in Montorio

gezien werd ,
gecopieerd , om na Vrankryk te

zenden. Julio Romano na Mantua gaande, om
'er ecnige werken te maaken , waar van ik reeds ge-

fprooken hebbe , wierd hy door Fiancifco Penni

derwaarts gevolgt j dog deeze aldaar volgens zy-

ne verwagting niet bejeegend wordende , verliet

hy Julio en keerde door Lombardyen naar Ro-

men, en de voorgemelde Copy vertooit hebbende,

zond hy dezelve na Napels aan den Marquis

Della Vatte, voor wien hy, geduurende zyn korte

leevenstyd , andere werken maakte j zyn zwak

geftel de Napelfe lugt niet konnende verdragen

,

wierd hy kort daar na ziek en ftierf in
5
t Jaar

if28, hebbende flegts den ouderdom van maar

veertig Jaaren bereikt.

Laca Penni ,
zyn Broeder, heeft te Genua,

Lucca en andere Italiaan fche Steeden met Pietro

del Vago gewerkt. Vervolgens ftak hy na En-

geland over, alwaar de Koning Hendrik de VJIL

hem te werk ftelde ; ook heeft hy te Fontainebleau

voor den Koning Franyois de I. gefchilderd.

Aldaar maakte hy een meenigte Teekeningen, die

in Vlaanderen gefneeden en welkers Prenten alom-

me verfpreid zyn.

Na het merkwaard igfte der Romeinfehe School

doorloopen te hebben, zullen wy die van Lombar-

dyen befchouwen , welke ten aanzien der fchrandere

Mannen, die in dezelve geweeft zyn, weinig voor

4e Romeinfehe behoeft te wyken : dog alvoorens

acht
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acht ik het noodig iets te zeggen van die groote Kon-
ftenaars , die ten tyden van Raphael tegens hem
hebben durven kampen : heeft het geluk hunne on-
derneeming niet beantwoord

, is dezelve egter lofFelyk
geweeft en mogelyk zouden' zy hun oogmerk be-
reikt hebben, indien zy hen zelve hadden weeten
te maatigen in de eerbewyzen, die haar aangedaan
wierden, en zo de uitneemende konft van Raphael
de oorzaak hunner verwaandheid niet geweeft
was , in plaats van tot een Grondreegel hunner
onderwerping en betrachtinge te verftrekken , om
hem in zyne heerlyke Teekeningen , edele uit-

drukkingen
;
welgefehikte ftand en uitvoerige Or-

donnantie , waar in de laagheid geen plaats heeft, na
te volgen : zo het Coloriet van Titiano haar in-

derdaad cierlyker voorquam
, zy konden dat

in hunne werken nagevolgt hebben , zonder het
overige, gelyk zy deeden, te veragten.

De Schilderkonft
,

gelyk de andere Weeten-
fchappen , haar begin en voortgang gehad en
einelelyk haar hoogde top bereikt hebbende , fcheen

tot de verflaauwing te vervallen, door de agteloos-

heid van 't meeftendeel der zulke, die beroemde
Konftenaaren ten voorbeeld hebbende , dezelve

niet hebben willen volgen.

Onder alle de Modernen heeft Raphael
die konft tot de grootfte volkomenheid ge-

bragt, waar toe zyne doorlugte navolgers ge-

komen zyn
;

dog van die geen, welke hem
in laater tyd gevolgt hebben, zyn veel van den

weg, hun door die groote Mannen aangeweezen

,

afgeweeken ; dit is niet alleenlyk de Schilders van

het Romeinfche School overgekomen , maar ook
die van Lombard yen, dewelke allengskens afge-

d waalt zyn van de Grondreegelen , 't Coloriet be-

tref-
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treffende , hen door Corregio , Titiaan en Paul
Fercnaze aangeweczen. Onder deeze is ge-

weeft

Politor da Car.avagio uit Lombardyen : deze

werkte in daggeld by de Schilders, die onder het

cpzigt van Rapha<el in het Vaticaan arbeideden.

Mathurini , een Florcntyner van geboorte , die

aan dat werk bezig was
,

verkreeg geneegenheid

voor hem en onderwees hem in alle de eerfte begin-

feleri; vervolgens fpande zy met malkander aan,

om aanzienelyke Werken te onderneemen ; te dier

tyd was het graauw Schilderwerk in zwang ; zy
beflooten zulks na te volgen en maakten haar eerfte

proefftuk 'er van na by de St. Silvcfter Kerk, in

JVlonte Cavallo , met Pelegrino da Modena. Zy
hebben de Antieke naarftig onderzogt en beftu-

deert , en die fraaye Friefen gefchildert, verbeel-

dende de Schaaking der Sabynfche Vrouwen en
Dogters, de Gefchiedenis van Porfenna, die van
Ancus Martius, de Z-genpraalen van Paulus E-
milius en Camillus , met verfcheide andere : einde-

lyk fcheiden zy van malkander, wanneer het Kei-
zerlyk leger, onder bevel des Hertogs van Bour-
bon, de Stad Romen beleegerde. In 't Jaar 1527
wierd Mathurini door de befrnettelyke ziekte aan-

getaft, waar aan hy geftorven is.

Polidor nam zyn weg na Napels , alwaar hy
naauwelyks zyn nooddruft kon winnen; dus be-

floot hy zig van daar na Sicilien te begeeven, al-

waar het hem beeter gelukte en van daar zyn des-

zelfs Werken door verfcheide ftecden van Euro-
pa verfpreid. Toen Keizer Karei de V. op zyn
te rug reize vanThunisdoor MefTma trok , heeft hy
de Ecreboogen voor die Vorftopgeregt. Zynlaatfte

Tafereel is een Kruisdraagende Chriftus. Poli-

dor
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dor voorneemens zynde , om weeder na Romen tc

keeren ,en alleenlyk door de liefkoozinge van zyn
Huisvrouw, die hy beminde, weerhouden wen-
dende , trok hy zyn geld uit de bank, om hei-

mclyk te vertrekken dog wierd door zyn
knegt vermoord, met voorneemen hem te beroo-

ven en zyn goed onregtmaatig te bezitten. Dit
is in 'tjaar 15-43 gefchied en Polidor in deHoofd-
Kerk van Meffina begraven.

'Er is een ander Polidor geweeft: , geboortig van
Venetien, dewelke verfcheidc Tafereelen gefchil-

dert heeft, welkers eene een zittende Maagd ver-

beeld, beneevens haar een Biflchop en de H. Cla-

ra op haar knicn. Dit ftuk is vier voet hoog en

vyf breed en voorheen te Bruflêl in de Galderye

van den Prins Leopoldus te zien geweeft.

Fra. Jaconde da Ferono. 'm het Kloofter van St.

Dominicus deMonnikke Orde aanvaard hebbende,

heeft altoos dezelve naam behouden Hy heeft in

allerley weetenfchappen uitgeblonken; de Gods-
geleerdheid en Wysgeerte heeft hy met lof opent-

iyk onderweezen De Griekfe taal was hy vol-

komen magtig , waar in hy tot genoegen der toe-

hoorders openbaare IcfTen gaf.

Hy was een Man van een diepe geleerdheid in

de Latynlche taal , die hy als mede de Griekfe

aan den geleerden Scaliger onderweezen heeft
;

de uitgeftrektheid zyner kennis ging zo ver, dat

hy op nieuw over Jidius Cafar aanteeke-

ningen maakte. De Bouwkunde bezat hy zo vol-

maakt , dat hy verkooren wierd , om te Verone

de Brug, gemeenlyk de Steenebrug genaamt, te

herftellen \ een werk waariyk aanmerkelyk en

verwonderenswaardig , zoo om de beweegengc

grond der Rivier waar op die ftaat, als om de
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geweldige drift van het Water, daar niets tegenhou-

den kan.

Budéc heeft te regt erkend , dat hy zyn Mec-

fter in 't ftuk der Bouwkunde was: hy is her,

die onder de Regeering van Lodewyk den XII.

de Brug van Notre Dame en die welke de Peut

Pont gehecten word, gebouwd heeft ; vervol-

gens na Romen gekeert zynde , ten tyden van

het overlyden van Bramante, dewelke St. Pieters

Kerk had beginnen te bouwen , verkreeg hy benec-

vens Raphaël Urbino het bellier over dat prag-

tig gebouw.
Michcl Angeïo de Caravagio anders Amerigi heeft

te Romenen Napels verfchcide werken uitgevoerd,

als meede te Maltha , werwaards hy met voordagt

een kruistogt ging doen, om zig tot Ridder te laten

liaan , ten einde te Romen wederkomende in een

tweegevegt te kampen met Jofeph Arpinas, de-

welke die uitdaaging aangenomen had, met beding,

als hy tot den Ridderftand verheeven zoude zyn.

Geduercnde zyn verblyf in dat Eyland heeft hyhec
Tafereel van St. Jans onthalzing, dat aldaar in de

groote Kerk gezien word , gefchildert : zyne zaa~

ken afgedaan hebbende, befloot hy na Romen te

keeren , dog wierd onderweg door een heevige

koorts aangetaft, waar op de dood volgde. Dit
gefchiedde in 't Jaar 1609. De eigenlchap van zyn
Coloriet kende men uit zyn iterk ligt en don-
ker.

Onder eenige zyner Difcipelen was Francifc»

Barbieri ia Cento
,

bygenaamt il Gercbini
,

geen
der mmfte. Dteze heeft onder hem gewerkt en
zyn manier nagevolgt , hoewel hy ook onder de Ge-
broeders Carraccio gewerkt had. Hy teckende vol-

maakt wei en met veel vernuft, dog had weinig

Z be-
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bevalligheid in zyn werk, als meede in de weezcns*
Zync Vleefch- Coleuren waaren loodagtig en ; zyrie

ligten zeer zwaar, dus hy in eene harde manier
fchildérde, dewelke hy naderhand verandert heeft,

om die van Guido Rheni en Albano , té dier tyd
in zwang komende , te volgen

j
eehige zynet

Taferetlen worden te Lucca in St. Maria Kerk
gezien, namentlyk, een St. Lueia en een Maria
Hemelvaart; te Gremonc in het gróót Hofpitaal
ten Maria Boodfchap; te Ferrare een St. Francis-
cus in de Kerk van dien naam ; een Maria Zuive-
ring in de Kerk der Theatiner Monnikken ; een
St. Maurillus, eerden Bifichop van Ferrare, by de
Paters van den Olyfberg; een Heilige Maagd , die

de plaage der befrnettelyke ziekte, waar mede de
Stad Ferrare door God gedreigd werd

,
fchynt te

willen verhoeden; dit Tafereel word by de Non-
nen van St. Rochus in de voorgemelde Stad ge-

zien. Hy overleed in 't Jaar 1(567, OU(^ zynde 70
Jnaren. De gemelde Schilder was een volmaakt man
in de Burger! yke ommegang en die zyn verkree-

gen roem zeer wel beantvvoord heeft. De vrug-
ten van zyn arbeid waaren niet nutloos, nadien hy
zig door zyne uitgedeelde mildadige aalmoeflen

verder in de geheugemfie der menfehen beminnelyk
maakte, by wien hy réeds door zyne kuifche lee-

venswyze zodaanig in aanzien was , dat hy ten

voorbeeld van een byna onnavolgelykc deugd
verftrektc.

Zyn Neef Génnare heeft in Engeland voor den
Koning gefchilderc.

By den Koning van Vrankryk wierden ecm'ge

fchilderyen van Guercin del Cento gevonden , ais

meede in 't Paleis van Mazaryn en op andere plaat-

sen. Hy heeft voor den Heer de la Vrilliere een

BeeJd
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Beeld van ( ato gefchiidert, als ook een ander Ta-

fereel, 't geen hy flegis in 't Jaar 1643 'voltooide,

welkers onderwerp Coriolanus verbeeld , die ge-

komen zynde om Romen te vernielen, door zyne

Moeders ïmeekingen ,
gevoegt by de traanen van zy-

ne
|
Vrouw en Kinderen, daar in verbeden word.

Nog, heeft hy 'er een gefchiidert in 't Jaar 1^45,

van dezelve grootte , waar in de vreede tulTchen de

Sabmen en de Romeinen verbeeld is. Den Abt

Mey van Lion heeft twee Tafereelen van hem
gehad , welkers een Jacobs Kinderen verbeelde, die

hunnen Vader de bebloede Rok van hunnen Broe-

der vertoonen , en in het ander Judith en Abra, het

Hoofd van Holophcrnus houdende j dog het frnai-

Ite van alle zyne werken is een bedrukte Moeder

Maagd, die een doodcnChriftusop haar kniën houd,

alles is leevens grootte.

Bartholomei Manfredo^ da, Mantua* heeft zyne

manier het beft gevolgt. Van zyne Taferee-

len worden 'er veele gevonden , welke men
voor die van Caravagio aanziet

; egter was

hy gebrckkelyk in de Teekening. Hy heeft een

Tafereel gefchiidert , verbeeldende Soldaaten , die

met de kaart fpeelen j dat ftuk is zeeven voet hoog

en tien voet breet en behoort tot het Konft-Ca-

binet van den Prins Leopold Willem. Mogelyk
had hy beter geflaagt, zo hy door zyn ongereegeldc

leevenswyze zyne daagen niet verkort had ; want

hy ftierf zeer jong, gelyk veele andere, welke hun-

ne vermaakelykheeden boven een gereegelde lee-

venswyze {tellen.

Carlo Sarracino, een Venetiaan, heeft dezelve

trant gevolgd en zyn werk gemaakt van gefnee-

dene zonder^hair of eenig bewys van baard in zy-

ne Tafereelen te brengen.

Z 2, V*Un+
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VaUntini, afkomftig van Coulommiers, volgde
tic manier van Caravagio en verkoos geen beter

onderwerpen dan zyn Meefter, gelyk te zien is in

de Tafereelen , door hem gcfcbildert, welke thans

in het Cabinet des Konings van Vrankryk ge-

plaatft zyn,namentlyk -de vierEvangeliften in vier

Schilderyen. De gemelde Vorft wierd die (luk-

ken magtig na de dood van den Heer Ourfef, Ge-
heimfchryver van den Heer de laVrillierc, een

groot beminnaar der Schilderkunde. In de Galle-

ry van den Prins Leopoldus ziet men een zittende

Mofesdetwee ftecne Tafelen vaft houdende} dit (tuk

is tien voeten hoog en zes voet breed. Deze braave

Schilder wierd ongelukkig in den bloei zyner Jaa-

ren uit de waereld gerukt, want hy, door een

fterke beweeging boven maaten verhit zynde , had
de onvoorzigtigheid

,
zig ter verkoeling in de kom

van een zeer koele Fontein te dompelen , waar
door ai zyn bloed en leeden zo fchielyk ver-

kleumde, dat hy op ftaande voet ftierf.

Jofepho Ribera da f^akntia , bygenaamt Spanjo-

let , heeft Caravagio volmaakt wel gevolgt en veel

te Napels gewerkt , alwaar hy in de Carthuy-
zer Kloofters meer dan hondert Schilderyen in

Olyvcrw gemaald heeft, en in het Choor hunner
Kerk, aan den H. Martinus toegewyd, heeft hy
de geboorte Chrifti gefchildcrt. Men merkt aan,

dat by aan zyn Coloriet weinig kragt gaf : fey

heeft met Dominikyn groote geichillen gehad, om
welke reeden hy alle mogelyke poogingen aanwen-
dede, om zyne naam in (Tal lig te maaken, en door
dat middel hem van alle de Werken, daar hy na

zoude mogen (taan, te vedteeken.

Spanjolet heeft een Tafereel gefchildert zeven

voet hoog en tien voet breed, verbeeldende Chris-

tus
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tus twaalf Jaaren oud zynde in het midden der

Wetgeleerden : dit Huk is gegraveerd onder de

Tafereelen van het Konft-Cabinet van den Vorft

Leopold Willem te Bruflêl. Deeze Schilder

was van een droefgeeftigen inborft, dewelke hem

tot voorwerpen van dien aard heeft doen over-

gaan.

Gerard Hondhorfi ,
geboortig van Utrecht, heeft

ook in de trant van Caravagio gefchildert
;
zyne

verkooze voorwerpen beftonden meerendeels in

kaars- lamp- of vuurlichtcn , waar in hy zeer wel

flaagde.

Dog om nu van de Coleuren ,
dagligten en fcha-

duwen der Tafereelen van Caravagio te handelen

,

moet men aanmerken ,
hoedanig die deelen on-

derfcheidentlyk behandelt zyn in de Schildcrycn

van Titiano, waarvan wy in het vervolg gewag

zullen maken , en laaten wy 'er een van MichaëL

Angelo da Caravagio befchouwen >
by voorbeeld

dat, 't geen het fterven van de Maagd Maria ver-

beeld, 't geen hy gefchildert had, om in de Kerk

della Madonna della Scalla geplaats te werden : eg-

ter en onaangezien de agting, die deze Schilder toe-

gedraagen wierd , kon men dit Schildery niet in 'c

openbaar dulden
,
zynde het Lighaam van de H.

Maria zo ongc.fchikt verbeeld, dat het eerder na een

verdronke Lyk , dan na het Lighaam van zo een

edele Maagd geleek; dit (luk wierd dan van zyn

plaats genomen en door den Hertog van Man-

tua gekogt zynde , naderhand na Engeland ge-

voerd , van waar het in het Konft-Cabinet des

Konings van Vrankryk is overgebragt. Men kan

niet lochenen of dat Tafereel is met een wonder-

baare fchikking van fchaduwen en ligten gefchildert,

dat 'er een rondheid en een verwonderenswaardige

Z 3 kragc
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kragt in al ie deszelfs dealen is ;egter ziet men iets bc-,

val lijder ui de Schilderyen van Titiano, dan in die

van Caravagio , zynde ge.n fraaiheid nog bevallig-

heid in de Bjcklen te vinden, en vermits 'er niets

is, dat een Schilder meer most beoogen, dan zyne

Werken fraai en aangenaam te vertoonen, en dat.

Caravagio zuiks nooit bctragt heeft, kan men oor.

deelen
,
hoedaanig zyn talenten geweeft zyn.

Hy heeft, -wat aanbelangt de fchikking der Co^
kuren en ligten ,zo konftig als iemand gefchilcfert.

Zelfs ziet mon in zyne Beelden en in al't gunt
'tr ontrent" is , veel waarheid , dus men zeggen
moet, dat hier de natuur niet b~ter nagebooft kon-
de worden.

Dog van eige uitvinding heeft hy nok iets

voortgebragt , en als een £haf der Natuur, zon-

dereen nabootzer der fraayedingen tezyn,noit iets

vertoont, dan het geaie weezcmlyk zyn gezigttrof,

Hy ging met zo weinig oordeel te werk, dat hy

liet fraaye- niet verkoor m het verwerpen van het

onaangenaame,; beide heeft hy (leeds zonder onder»

fchyd gefchildcrt , en vermits de gebrekkei vke voor»

werpen in de natuur gemeener zyn dan de fraaye ,

verbeelde hy byna altoos 't geen 't leelykile of het

minft bevallig was. Hygaf geenagtop de edelheid

nog op de grootsheid, waar meedehy zyne Beelden

moeft behandelen, gebruikende flegts guiten ofboos-

wigten tot het verbeelden zyner Helden en konde
niet van de. natuur afweiken, om dezelve te baat te

komen : hy maakte geen werk van fraaye Kop-
pen , nog ook , om aan het geen hy wilde verbeelden

,

alle vereifchtens te geeven; hy zag niet na de fraai-

heid der dagligten, welke dikwerf een bevallig-

heid over 't geheele werk verfpreiden • maar hy

rerkoos beilootene plaatfen, om er fterkc ligten
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uitte trekken, ten einde de lichaamen, die door

dezelve verligt zoude werden , des te gemak-

kelyker hunne rondheid te geeven; en om U
de waarheid hier van klaarder aan te toonen, zal

ik u de gevoelens der Gclcerdlte Mannen nopens

dit onderwerp voordellen.

„ In het algemeen word het ligt in tegen (lel ling

„ van het bruin gehouden , en zo vervolgens het

een na het ander
;
dog Geleerde Mannen deezer

„ Eeuw hebben deze twee teegenfteliingen als be-

„ trekkelyk en evenreedig in een en 'c zelve ge-

„ zigtpunt- aangemerkt ; en inderdaad dit is een

„ der hoognodigfte grondreegelen , welke uit de

„ Redeneerkunde getrokken kan worden ; want

„ vermits men het voorwerp niet dan door het

„ ligt zien kan, en 'er geen Lichaam, van wat gc-

„ daante ook , te vinden is , of het draagt zyn fcha-

„ duw met zig,door zyn eige verheevenhcid of op

„ cenige bygeleegene Lichaamen ofvoorwerpen
}
is

„ het zeeker, dat men die fraaye vereeniging , wel-

„ ke uit deze twee ftrydigetegenltellingen natuur-

„ lykerwyze voortkomt , kan navolgen , door de-

„ zelve Perfpeótiefs wyze te befchouwen , dat is

„ met een enkel opflag van het oog; dog om dit

„ wel te doen , word een zuiver oordeel vereifcht

,

„ zonder gemaaktheid in het waarneemen der

„ onderfcheidene graaden van kragt, tuflehen de

„ Tinten en de Reflexien , of wederkaaizingen

,

„ zo op de partyen, welke verligt worden , als

„ op die in de ichaduwe zyn. Ten dien einde

„ moer men in agt neemen , de verichillende uit-

„ werkfelen van het gezigt
, op voorwerpen tegen

„ een groot ligt getleid, ofwel tegen een zwaare

„ duifternis- niet dat men zeggen zal, gelyk cemge

„ Vertaalers , welke de gedagten van een zeer

Z 4 „ kon-
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-

„ kondigen Schilder hebben willen uitdrukken, dar

„ de oog-appel zig verbreed en vernaauwd , want
die behoud altoos zyne gedaante, zonder te ver-

„ grooten of te verkleinen , maar op de gczigt-

„ ltraalen valt dikwerf zodaanig een verduiftering

„ en fcheemering,door het fchitteren van een groot

„ ligt, dat zy haare werkingen niet doen en als

„ vernaauwd fchynen. In tegendeel , wanneer
„ de gezigtftraalen zig uitftrekken over voorwer-

„ pen, welke in tegenftelling van het donker op
„ een zagte manier verligt zyn , als dan ontwyken
„ de ltraalen vrylyk en fchynen zig uit te brei-

„ den.

Als men op dulcJanig een wyze zonder vcran-

„ dering van gezigt de voorwerpen bdchouwd,
3 , zal het ligtelyk te onderkennen zyn, dat 'er een

„ voornaams fchittering is, welke als in een oog-

3 ,
punt zyn verblyf heeft en over de gcheele ver-

9 ,
li^te party heerfcht, gelyk men ook in dc fcha-

„ duw van eenigeplaatfen, welke bruinder zyn, fcan

„ aanmerken , 't geen by de Schilders genoemd word
„ de fchittering van het hoog fel ten eenre en het

„ uiterfte dieptèl ter andere zyde : derhal ven is het

„ zeeker, dat deze twee uiterftens in een Schildery

3 , alleen op haar zelfs moeten zyn, weshalvcn men
„ geen arbeid behoeft te verfpillen met het vol-

„ tooyen der voorwerpen, die zig indefchaduwen

„ bevinden, vermits het niet alleen onnodig en by

3 ,
gevolg verloore moeite zoude zyn; maar ook

„ verhindering toebrengen aan het gezigt van dc

„ voorwerpen in 't algemeen , doordien het
oog van het voornaamfte voorwerp afge-

„ wend en 't gezigt na de mindere partyen

„ getrokken word, dewelke daar door te veel af-

„ Iteeken* want inderdaad, wanneer men de voor-

„ werpen
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„ werpen met een opllag befchouwd , vertoont zig

„ de party, welke befchaduwd is, als een donkere

„ mafla, waarin die dingen, welke 'er in zoude

„ mogen zyn, niet ondericheiden worden
;
insge-

„ lyks moet men in een Tafereel over hec geen niet

„ verligt is, ligt overheen loopen en het natuur-

„ lyke navolgen, zonder de dingen, die doör de
„ fchaduwen en den afftand verflauwt zyn, te veel

„ te doen affteeken.

Deeze regel heeft egtcr zyne uitzondering ten
opzigte der kleine Schilderyen, die men in de hand
kan ncemen en het gezigt doen naderen

j het oog wil
gaarn over alle de partyen loopen, om te befchou-
wen hoe dezelve bewerkt zyn : in de andere
Werken deze algemeenc regel in agt neemende,
moet men de dwaasheid vermyden van hen, die
een Landfchap in 't verfchict willende fchilderen
daar toe een vergrootglas gebruiken : Men moet
de uitwerkfels van het ligt gade flaan en van het
donker na de onderfcheide uuren van den dag en de
voorwerpen, waar op het ligt valt: uit alle deze
verfchillende aanmerkingen kan men befluitcn, dat
3
er vierderlei graaden van ligten in agt te neemen
zyn

, die het hoofdligt , invallend
, verflaauwt

en weêromgekaatft ligt gcheeten konnen wor-
den.

Alle deeze aanmerkingen moet een Schilder be-
weegen, de graden der weeromkaatzingen naauwkeu-
rig gade te liaan, zo wel in de fchaduwen als in de
tinten van de verligte partyen , vermits de weer-
omkaatzingen volgens de opening van de hoek , die
gemaakt word , verminderen , gelyk de wederftui-
ting van een kaatsbal , dewelke afwykt na den
ftand van het onderwerp , 't geen de wederkaatfing
verooizaakt. Zult gy om alle deeze reedenen niet

Z f met
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met my toeftemmen , dat de verdeeling der daglig-

ten en fchaduwen , een der hoognoodigfte gedeel-

tens van de Schilderkonft is , door de fraaye hou-
ding en de tegenftellingen met bescheidenheid be-

handelt, dewelke met een opflag befchouwd wer-

dende, altyd een fraaye en zagte vereeniging zul-

len voortbrengen , waar door zig zelfs de Beelden

beweegende en roerende zullen veitoonen.

Laaten "wy den draad van ons Vertoog hervat-

tenen te deezer geleegenheid aanmerken, dat door

de eigenzinnigheid van het noodlot Caravagio

navolgers ^ehad heeft. Van hem is een Minne-God
in het Paleis van Juftinianus te zien geween: , welke

als een wonderftuk aangemerkt en welkers prys en

waarde ongemeen hoog gefchat wierd. Niet.min-

der agting heeft men gehad voor een ander ftuk

,

de Ongeloovigheid van Thomas verbeeldende.

Deeze twee Schilderyen deeden hem groot nut uit

zyn arbeid trekken , nadien hem een Vorft uit een

zeer neetelige zaak reddede , waar in een Jonge-

ling, ter geleegenheid van zyn vyandfehap met

Jofeph Afpinas, gedood wierd.

De Heer Poulfin fprak van Caravagio niet met

de grootfte agting en zeide ,dat hy gekomen was,

om de Schilderkonft te grond te helpen: deeze weer-

zin fproot hier uit, dat de voorgemelde groo-

te Schilder in zyne onderwerpen de eclheid bc-

tragtede cn Caravagio zig door de weezendlykheid

van de natuur vervoeren liet, zodanig als dezelve

hem voorquam indien men nogtans in het byzon-

der zyn manier van fchilderen onderzoekt, zal

men zien, dat hy dekonft van het Penceel volmaakt

magtig was.

Het Portret van den Groot-Meevier van Maltha,

'tgeen in hetJConlt-Gabinec des Konings van Vrank-
ryk
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ryk gezien werd, is van Caravagio, waar" in de

konft met verder gebragt kan worden, en wat is

er de reeden van? vermits hy Hechts een 'Portret

te fchilderen had, waar in hy de natuur 2:0 vol-

maakt nagevolgt heeft, dat 'er niets aan ontbreekt.

Te regt kan dan gezegt werden , dat Caravagio

verfcheide Leerlingen en navolgers gehad heeft,

om zyn manier van fchilderen in achting te hou-

den, die verwonderenswaardigi vocrquam aan

hen , welke de fchüderkunde flegts aanzagen als een

beftipte afbeelding der dingen ; hun vermaak ne$-

mende om in zyne Tafereelen die eenvoudige en flagf-

agtige navolging der natuur op te merken
, zontje;*

verkiezing of onderfcheid tc maken van 't geen
fraai is of niet.

In teegendeel .Jofepb Pyn
y
of jofeph Ccefar

pinas, van wien ik in het vervolg fprceken zal,

was, zonder zig aan de natuur te binden, behaagc-

lyk door zyne vlugge uttvindinge, en dit is Z

geen de Italiaanen la furia noemen.

Deeze beroemde Meefter heeft, lang geleeft , en

zyne roem zyne Jaaren met lof onderichraa-

gende, zig iteeds tot groote onderneemingen

in (raat gevonden en om dezelve, gelyk hy ze be-

gonnen had, uit te voeren- zyn Vader, wien dee-

ze konft niet onbekend was, deed hem nog jong
zynde aanncemen in 't getal der geeqe , die in de

Logies van het Vaticaan werkten, welke Grego<-

rius de XIII. heeft laten befchilderen. In die eerr

fte ftaat bediende hy de Schilders, om hunne Palet-

ten en Verwen gereed te maaken, op de wyze, ge-

lyk die in Frefco gebruikt worden, als wanneer

hy heimelyk eenige Teekeningen tegens de muur
maakte, waardoor de leew ndigheid van zyn ver-

nuft zig openbaarde % cn dierhalven lpraaken zyne

vnen«
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vrienden ten zynen behoeven by den Paus, die
niet alleenlyk hem , maar ook zyn géheele bloed-
verwandfehap de gifte te Romen onder de naam
Tan La Parte bekent , benevens een inkomen
van tien Scudi ter Maand vergunde , met bevel
hem 's daags een Goude Scudi te betaalen , zo
lange hy aan het Vaticaan zoude werken • 't geen
geduurende het leeven van dien Paus volbragt
wierd.

Het eerfte werk dat hy maakte, vind men
in de oude Zaal der Zwitzers , alwaar hy
in 't graauw eenen Samfon de Poorten van
Gaza op zyne fchouders torfchende, géfchildert

heeft.

Na dat hy in het Kloofter van den Berg der H.
Drievuldigheid, ter Canonizatie van den Heiligen
Francifcus de Paula gewerkt had

, begon men van
niemand als van hem te fpreeken, en zyn naam
wierd zodanig verfpreid , dat alle de werkeri , die

hy in de voornaamfte Kerken en Paleizen te Ro-
men maakte, zyn roem door een ieder alomme deed
verbreiden.

Onder andere heeft hy in het Capitool den {lag

tuflehen de Romeinen en de Sabynen géfchildert ;

dit is een zyner grootfte werken, uit hoofde van de
meenigte Beelden zo te Paard als te voet ftryden-

de, die hy in veelderieye geftaltens verbeelde, en
wel opeen wyze, dat de uitmuntendheid van zyn
vernuft daar door uitblonk. Hy was een Lief-

hebber van (lukken waar in Paarden verbeeld

wierden
,

gelyk ook zyne natuurlyke neiging

tot het bereiden der Paarden ftrekte , en zogt

alle geleegenheedcn , om die in zyne Taferee-

len te pas te brengen , ten einde de byzondere
kennis te toonen , die hy van die Dieren had ,
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welke in de natuur voor de uitmuntendftc en de
cdclfte gehouden werden.

Hy quam in Vrankryk met den Cardinaal Aï-
drovaradi en vereerde aan den Koning Hendrik
den IV. twee Schilderyen , waar van het een St.

Joris op zyn Paard zittende verbeelde, en 't an-
der een St. Michiel, den Duivel ter needer vel-

lende 9 uit aanmerking van 't welke de Koning
hem met de Orde van St. Michiel begiftigde.

Toen hy te Romen wedergekeert was, in plaats

van 't geen hy in het Capitool begonnen had te

voltooyen, arbeidede hy in de Kerk van St. Jan de
Lateraan , die de Paus Clemcns den VII. deed ver-

deren en waarvan hy hem het geheel beftier gaf.

Hy heeft een meenigte andere werken onder de
Paufen Paulus den V. en Urbanus den VIII. uit-

gevoerd, en zelfs verfcheide ftukken geëtft, onder
ander een Maria Hemelvaart. De Paus Clemcns
de VIII. vereerde hem uit erkentenis van zo veelc

fraaye Werken met den Titel van Ridder. Zo
groote voordeden heeft hy tot het einde zyns lee-

vens genooten en zyne geheugeniflè leeft nog hec-
dendaags in de agting, welke hem de kenners moe-
ten toedragen. Eindelyk na een lang en gelukkig
lecven is hy te Romen, zo wel met roem en lof
als Jaaren overlaaden , in 't Bofte Jaar zyns Ouder-
doms in de Maand July 1640 overleeden.

Caravagio en Jofepb Arpinêi in Romen door hun-
ne byzondere manier van fchilderen geagt zyn-
de, nebben tweederley navolgers gehad, 't geen
ook de jeugt zig in twee partyen deed verdeelen;
d'cene door de natuur te volgen

,
zodanig die van hen

befchouwt wierd, gelyk wy gezecht hebben ,e« de
andere, om zonder de natuur gaade te {laan, zig door
de drift hunner verbeelding te laaten vervoeren, en

zon-

1
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•zonder ander model als hun eige denkbeelden te"

arbeiden.

Deeze twee verfchillende partyen weeken beide

af van de naauwkturige en ftrenge tugt der eerile

Meefters, en die hun m Raphaëls werken zo dui-

delyk aangeweezen wasj dog waar van zy de fraai-

heid niet kende , immers niet op die wyze als

die behoorde gekend te werden : hier door zouden
meert alle de Schilders tot een zoort van onregel-

matigheid vervallen zyn, indien wy niet by ^re-

luk nieuwe Raphaëls in Annibal Carraccio , Domi-
nikyn , Guido Rheni en andere groote Mannen
hadden zien herbooren worden en herleeven, die

in het vervolg hoogelyk uitgemunt hebben, en vvien

men eerft begon te achten
, toenzy reeds overleeden

waaren.

Dit kunnen wy in het lot van Dominikyn aan-

merken, voor wien men in zyn leevcn zo veel ag-

ting niet had als hem toeqtiam , hoewel hy zulks

zo wel als Guido Rheni, een der konftige Difci-

pelen van beide de Carraccio verdiende. Ook had

hy te Napels Jofeph Ribera, bygenaamt Spanjoler,

tot een vyand en meededinger , wiens werken

,

hoewel van minder waarde, egter meer gcagt

wierden.

Alvöorens dit Vertoog te befluiten, zal het niet

onaangenaam zyn, alhier in eenige byzonderheeden

te treeden, weegens de werken van Gmrchin del

Cento , die al zyne weetenfehap verfchuldigt is aan

de leergierigheid , die hy verkreeg, dooreen Ta-
fereel van Luizi Carraccio , in zyn Dorp te copi-

ceren. Te Ravenna fchilderde hy in de Kerk van

St. Benedictus een Beeld van bt. Romualdusj in

Bologne de Befnydenis tot een groot Autaar- ftuk

der Auguftiner Monnikken van Jeiiis Maria ; in

de-
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dezelve Stad in de Kerk van St Greg,oirius, het

Beeld van St. Guilliélmo, een Gebed im ihet Hof-
ken voor de Nonnen van de H. Margaareta. Dc
Barnabiter Monnikken hebbe» van heim in hun
Kerk van St. Paulus te Bologne een Beeld! van St,

Gregorius, dewelke aan Godt den Vader , de H.
Maagd en het Kind Jefus de Zielen in het Vage-

vuur vertoond ; ook hebben zy van hem een Beeld

van St. Carolus, die te Milaan in pefttyde de H*
Nagel in ommegang draagd ; als meede andere Ge-
fchiedenifle van dien Heilig in deszelfs Capelle-

ook heeft hy voor de Nonnen van den Olyf-Berg
der voornoemde ftad den gelukzaligen Tolomcus,

dewelke zyne inftelling van de H. Maagd onc-

fimgt
,
gefchildert. In het Carthuizer Kloofter te

Bologne is een St. Bruno van hem, dewelke voor

de H. Maagd knieldj in de Stad Forli word by
de Paters Oratooren een Maria Boodfchap gezien,

en by de Capucyner Monnikken een St. Joannes in

de VVoeftyn Predikende ; inde Hoofdkerk te Ri-

mini een St. Antonius van Padua; in de Stad Fa-

no in St Paternianus Kerk, den Trouw van de

H, Maagd; ter zeiver plaatze in de Auguftiner

Kerk een Engel-bewaarder; te Anconainde Kerk
aan den H. Ciriacus toegewyd, ziet men een Ta-
fereel van de H. Palatia, dewelke de H. Drievul-

digheid Wierook ofFerd, én een Engel die haar

de Heerlykheid aanwyft.

HET
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HET

SCHOOL
VAN

LOMB ARDÏEN
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VÈNETIEN.
Ten einde in het navorfchen deezer Schoole een

zeekere fchikking te houden, zal ik beginnen
met te zeggen , dat de gebroeders Giovanni en
Gentili Belini de cerfte gewetft zyn , die in Vene-
neden eenigzints een groote naam verkreegen heb-
ben.

Dog om tot den oorfpronk van het denkbeeld

,

't welk ik van dezelve geeven wil, op te klimmen

,

dient men te weeten, dat Gentili da Fabriano, de-

welke door den Paus Martinüs den V. in de Kerk
van St. Joannes van Lateranen te werk geftelt

wierd , tot Difcipel gehad heeft Jacomo Belini
, ge-

boortig van Venetien, die in 'c Jaar 1470 leef-

de. Te zyner tyd was hy een mededinger van
de gemelde Dominico , welke door Andrt del

Caftamgo omgebrdgt is. Jacomo Belini had twee
Zoonen Gentili en Giovanni Belini ,die hy het fchil-

deren
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deren leerde; Giovanni heeft een heerlyk Tafereel

gefchildert, 't geen te Venetien in de Kerk van bt.

Joannes Chryfoftomus gezien werd $ 'c zeKe ver-

beeld St. Chnlloftel , St. Jeronimus en St. Lu-

dovkus. In de Raadkamer een Schildery ver-

beeldende de wyze, waarop de V neuaanen den

Paus Alexander den UI. (den welken zy ten

tyden zyner ongenade ontdekt hadden) in eie

Kerk van den H. Marcus geleideden. Gejititt

wierd van weegen de Republiek , van wie de

Groote Heer hem verzogt had, na Conlhntino-

poien gezonden. Zodanig was hy met dien Schil-

der vooringenomen, welke by zyn aankomft al-

daar een gunftige bejeegening ontrnoetede en vooi •

neemens zynde een onderwerp van zyn eige ver-

nuft voorden dag te brengen, de onthalzmg van

St. Joannes fchilderde, in welk ftuk (volgens 'c

verhaal van den Heer de Pilcs) de Groote Heer

iets teegenftrydigs met het natuurlyke in de romp

van Joannes willende toonen, liet zyn Hoogheid ten

zynen by weezen een Slaafonthoorden,om den Schil-

der de opzwelling van 't vleefch te doen zien. Beli-

ni,wicn deeze vertooning maar ten halve behaagde,

hield geen lang verblyf in dat Keizerryk en keerde

na Venetien, alwaar hy door de Republiek met

den Titel van Ridder begiftigt wierd; en met zy-

nen Broeder , een geweezene Difcipel van hem , in

die konlt voortgaande , fchilderde zy nog ver-

fcheide andere Tafereelcn, behelzende het vervolg

der Gefchiedeniflèn, door Giovanni begonnen. Eene

van die Tafereelcn verbeeid de onderwerping des

Keizers Fredericus aan den voorgemelden Paus. Dit

ftuk is door Titiano, dewelke zyn Difcipel is &r
weeft, geretoucheert, hoewel hy met meer reeden

Aa deez«
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dcczc grooter bequaamheid aan Georgion verfchul-'
digi was ,als hebbende van hem de eerfte grondrege-
len geleerd. Dog vermits Georgion eenige yverzuzt
tegens. hem opvatte, alzo hy door de eerfte be-
ginielen van Titiano wel voorzag

, dat hy hem
t'eeniger tyd boven het hoofd zoude waiïchen
hield hy op, met hem de behoorlyke onderrigtingen
te geeven, h geen hem deed befluiten,zig by Gio-
vanni Behni te vervoegen, wiens laatfte ftuk een
Landfchap voor Alfonfo den I.

, Hertog van Fcr-
rare, geweeft is, het welk door Titiano voltooid
wierd, zynde Belim, alvoorens het zelve af te ma-
ken, in 't Jaar ir 12, in den ouderdom van 00 Taa-
i-en overleedcn. Gentjli was réeds oud zynde 80
Jaaren, Anno 1501 geftorven. Beide hunne Por-
tretten worden in het Konft-Cabinet des Konines
van Vrankryk gezien. 6

Zy hebben beide flegts een gemeene fmaak van
de Teekenkunde gehad, en hun Penceel was zeer
droog ; dog Giovanni agter 't geheim van de Oly-
verw gekomen zynde, verkreeg de behandeling van
de Coleuren zeer net te leggen. Zyne meefte Ta-
fereelen waaren Maagdenden indien hy zig benaar-
ftigt heeft aan zyne werken een goed kenteekea
te geeven, is hy ?ulks aan de bequaamheid zy-
ner Dilcipelen, welkers voortgangen hy ontwaar
wierd, verfchuldigt. Nog heeft hy tot Leerlingen
gehad ,

0

Andrta Mantegna
,

Liberale da Ferone
t

Martino da Udina en
Pelegrino da San Danielo,

En op hem is gevolgt

Geor*
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Qeorgiotty in het Jaar 1478 te Caltello Franco,
in het Trevifoanfe gebooren , heeft te VcnetLn van
een onbekend Meerter geleerd , en niet alleen

Giovanni Belini, van wien hy eenige grondree-
gelen ontfangen had, ver te boven gegaan, maar
zig ook zo verwonderenswaardig door de be-

handeling zyner Verwen gemaakt, dat hy door
zyne werken, alle de Schilders van dien tyd m
de kragt van zyn Colonet overtrof, waar in men
bemerken kan, dat zyn vlugge Geelt dezelve een
fraaye zagtheidhad weeten by te zetten : zelfs word
gezegd, dat hy, na eenige ftukken van Leonard
da Vinei gezien te hebben, geen zwaarigheid maak-
te, de drooge manier zyner voorgangeren te ver-
werpen.

Georgion door de Schilderyen van dien uit-

muntenden Meefter geleerd hebbende, op welke
wyze men in een Tafereel de Coleuren in malkan-
der moet verdryven en verfmsttcn, om de vleefch-

verwen te verzagten en aan de Beelden, die dc
Ordonnantie van een Schildery uitmaaken, meer
rondheid te geeven, bragt hy ftukken voor den
dag van een wonderbaare uitmuntendheid , ten aan-
zien der Coleuren,, en welkers Landfchappcn
daarenboven van een uitgeleezen fmaak waaren.
Niets kondc men minder in hem bemerken , dan
zyne geringe afkomft, nadien hy tot de weeten-
fchappen gebooren en handig in het gebruik der
Wapenen wasj ook heeft hem zyne geneigtheid
tot de Muziek niet van de oefïening van het
Penceel afgehouden.

Onder zyne fraaye werken worden de Portret-
ten van den grooten Gonzaga en Gafton de Foix,
Hertog van Nemours, voor de uitfteekendfte ge-
houden : de kleedingen zyner Portretten fchikteliy

A a 2 00
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op een voortreffelyke wyzc, en door zyn loflc be-

handeling van het Hair wift hy 'er een zo aardige

zwier aan te geeven, dat zulks onverbeetcrlyk was.

Het Portret van den Hertog van Nemours wierd be«

vorens in het Konft-Cabinet van den Heerjaback,

beneevens nog twee Landfchappen van zyn hand

gevonden.

Dog in het Konft-Cabinet van den Koning van
Vrankryk is een Tafereel , beftaande in verfcheidc

Beelden , alle zo wel gcfchildert , dat zy voor 't

werk van Corregio aangezien werden, invoegen

Georgion zig zeiven in dit ftuk te boven gegaan

is. Ook heeft hy in de Kerk van de Annonciade te

Milaan een St. Sebaftianus gefchildert en een kleine

Kruisdraging, waar in onze Zaligmaakcr door een

Beul fchynt voortgetrokken te werden, welk Ta-
fereel in de Kerk der ongeneeslykc in Venetien ge-

zien word.
Hy was een goed Schilder, dog geen overvlieger,

nog in zyn uitvindingen nog in zyn Ordonnantiën;

zelfs ziet men weinig groote ftukken van hem:
het voornaam fte is 't geen hy uit een zoort van

twift tegen Verochio fchilderde, om te doen zien,

dat een Schilder zo wel als een Beeldhouwer een

Beeld van alle kanten kan vertoonen. Hy fchil-

derde dan een naakte Vrouw, wiens rug gezien

wierd, dog haar aangezigt en het voorfte van het

Lyf zag men in 'c Water van een heldere Fontein,

die tegen de kant, daar zy met de rug na toe ftond,

was ; aan een van haare zyde leide hy een ftaalc

Harnas, en aan de andere een Spiegel, waar in

men de andere deelen van haar Lighaam kondc
zien. Hy zoude langer en met gelukkiger gevolg

gearbeid nebben, indien zyn leevenswyze geregel-

der geweeft was : want de Vrouwelyke Sexe te
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veel beminnende, en de overmatige liefde tot de-

zelve zyne Lighaamsgeftekenis bedorven hebben-

de, verkorte hy zyne daagen en ftierf Anno 151 1,

(legts oud zynde 34 Jaaren.

Onder andere Difcipelen liet hy na Sebaftiano dé

Vemüa y in Romen FrMei da Piombo genaamd, van

wien hler*vooren gefproken is, en die meer de Flo-

rentynfe manier dan die van Lombardyen en Ve-

netien volgde. Titiano heeft ook van Georgion

geleerd, die hy niet flegts evenaarde , maar verre

overtrofi ook heeft hy tot leerling gehad

Giovanni Jntcnio RegiJlo ,
bygenaamd Licinio dé

Pordenonne 9
na de naam van een Burg in Frioul,

alwaar hy gebooren is. Hy was van het aloud

geflagt der Sacchi's, en veranderde zyn naam ter

geleegenheid van eenen zyner Broederen , die na

zyn leeven geftaan had. Gelyk reeds gezegd is,

heeft hy Georgion tot Meefter gehad, wien hem

die teederheid en het bevallige, dat men in zyne

Schilderyen tiet, ingeboezemd heeft. De Gardinaal

Marino Griimani bewoog hem, na Ceneda te

gaan. Aldaar fchilderde hy Salomons Oordeel

;

Daniels ontfchuldiging van Sufanna,en de daad der

billykheidvan den Keizer Trajanus, door zyn eigc

Zoon aan een Vrouw ten Huwelyk te geeven, in

plaats van den haaren, die zo even gedood was,

en zy in haare armen houd. Van daar ging Por-

denonne na Venctien , alwaar hy voor Martini

Danna, een der rykfte Kooplieden dier Stad, een

Voorgeevel befchildarde, die Michacl Angelo met

verwondering befchouwde ; ook heeft hy twaalf

Tafereelen in Frefco in 't KloouVr van den H.
Stephanus gefchildert, en op de Predikftoel van

de Kerk van Sanófca Maria del Campana in Piacen-

za vier ovaaleftukken inde hoogte, namentlyk;

Aa 3 God
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God den Vader; de bezieling van Adam; Judith,
het Hoofd van Holophernus in de zak fteekende
en Abrahams Oflërhande, als mede verfcheide an-
dere Werken te Vicenza. In de Hoofdkerke van
Milaan fchilderdc hy Chrïitus tuiTchen de twee
Moordenaaren ; in de voornaam fte Kerk van Udi-
110 een Mark ftoodfchapj op het Orgel der Ker-
ke van St. Rochus te Venetien het leeven en won-
derwerken van dien Heilig , in verfcheide ftuk-
ken, en een H. Martinus, die zynen Mantel aan
flukken lcheurd : voorts in de Domkerk het fchil-

derwerk in Freico • het Orgel, en in de Sacriftye
het Crucifix, \ geen zeer veel geagt word. In de
Kerk delia Madonna del Horto, door de Monni-
ken van den H. Laurentius Juftinianus bediend wer-
dende, heeft hy St. Franciicus, Joanncs den Doo-
per, St. Auguftmus en St. Laurentius Juftinia-

nus gefchildert. In de Kerke van St. Jan de Rial-
to ziet men van hem St. Catharina, St. Sebaltia-

nus en St. Rochus verbeeld. Titiano fchildcrde

aldaar een Tafereel, verbeeldende St. Joannes den
Aalmoezenier ; dit verwekte onmin tufïchen hun
beide, zodaanig, dat zy ieder afzonderlyk in onder-
fcheide vertrekken van het Paleis van St. Mar-
cus arbeidende , Pordenonne zyn deegen op zydc
Hak, om zig des noods te konnen verweeren. Ver-
volgens ging hy te Cremona werken, als mede te

Genua en Piacenzia , alwaar hy volmaakte fraaye

dingen uitvoerde. Eindelyk gaf hy zig geheel

over aan den Hertog van Ferrare, voor wien hy
Teekeningen tot Tapyten , verbeeldende de daaden
van Hercules, ontwierp. Hy overleed in den dienft

van dien Vorll Anno 15-40 , oud zynde 5-6 Jaare»,

en is door Keizer Karei den V. tor Ridder vei hcc-

yen.

Zy*
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Zyn Schoonzoon Pomponius Amaltbeo was zyn

Difcipel en Bernardino Livinio zyn navolger. Bui-

ten ltalien worden weinig van zyne Tafereelen ge.

zien: in het Konft-Cabinet des Konings van

Vrankryk is een ftuk van hem , verbeeldende den

H. Petrus ter halver Lyf.

Titiano Vecellio uit een edel geflacht te Cadora^

een klein Stedeken in Frioul, onderhoorig aan dc

Republiek Venetien. Zo dra hy in ftaat was, om
te konnen redeneeren, wierden zyne Ouders zyne

neigingontwaar , en zonden hein na de laatftgenoem-

de Stad, alwaar te dier tyd de naam van Giovan-

ni Belini, als een goed Schilder vermaard was en by

wien zy hem ook beitelde: zyne vorderingen deeden

hem wel haaft het verfchil tuflehende manier van zyn

Meelter en die van Georgion bevroeden , dcr-

halven draalde hy niet lang,om deeze laatfte te ver-

kiezen , en cenige ingang by dien Meelter gevonden

hebbende, volgde hy hem zo wel na, dat zyne

werken in korten tyd voor Origineele Hukken

van zyn Meefter gehouden wierden. Dit verwek-

te eenige verkoeling aan de kant van Georgion,

die met yverzucht over zyn groote naam aangedaan

,

en voorziende hoe verre het Titiano door zyn on-

derwys brengen zoude ,
eenig krakeel zogt

,

om zig van hem te ontflaan^ dog Titiano wei

weetende, hoe nut het voor hem was, mets van

zyns Meefters goede grondreegelen te vergeeten,

prentede des te meer deszelfs manier in zyn Geeft,

bedugt zynde het denkbeeld, van 't geen hy hem

had zien doen, te verliezen; mitsdien oeffende hyzig

met zo veel naarftigheid , dat zyne werken de ag-

ting verkreegen, die zy verdiende. Naauwlyks

had hy den ouderdom van 18 Jaaren bereikt, of

men zag van hem de Plaat in houtfneede uitko-

Aa 4 men,
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-

mai, verbeeldende de Zeegenpraai des Geloofs

met de Patriarchen, die hy in den omtrek van

een Kamer te Padua gefchildert had.

In zyne beginlêlen wierd hy door de Repu-
bliek Venetien tot derzelver gewoone Schilder

verkooren; en deeze hoedanigheid verpligten hem
de Portretten der Doges te fchüderen , die ten

zynen tyde verkooren wierden , om in het Pa-

Jeis van San Marco als altoosduurende gedenk-

teekenen van den roem zyner Penceelwerken be-

waart te worden en ter bejammering van de ande-

re Souvereinen te verftrekken, die recden hadden

xig te beklagen, diergelyk geluk niet deelagtig ge-

worden te zyn.

Vervolgens keerde hy na Padua , alwaar hy
drie Tafereelen voor de Broederfchap van St. An-
tonius de Padua fchilderde, en daar in de drie-

derlei wonder werken, door de deugd en voorfpraak

van dien H. tc weeg gebracht , verbeelde :. behalycn

dat dceze om haar Coloriet verwonderenswaardig

waaren, was 'er een by, 't geen om een byzonder

fraay Landfchap de kroon fpande. Van daar ging

hy na Ferrare by den Hertog Alfonfe d'Efte, voor

wien hy een Venus met de drie Bevalligheeden

cn Minne-Goden fchilderde, welkers fchikking ten

uiterfte regelmaatig was. Vervolgens fchilderde

hy het Portret van dien Vorft leevensgrootte , met

d'cene Elleboog op een ftuk gefchuc leunende,

h geen wonderbaarlyk wel geleek } ook gaf hy
met het Portret van de Hertogin dien Souverein

geen minder genoegen, waar voor hy een beloo-

ning, overeenkomftig de grootheid van het werk

,

verkreeg. Ter zeiver tyd Portretteerde hy den

Paus Paulus den III. , welk ftuk voor een der befte,

<üc hy ooitfchilüerde, gehouden word.
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Eindelyk keerde hy v/eder na Venetien, alwaar

Georgionaande befroettelyke ziekte geftorven zyn-

de, Titiano geleegenheid vond , om eenige Tafe-

ree'len, die hy voor de Republiek begonnen had,

te voltooyen, en werkte voorts voor eenige Par-

ticulieren. Kort 'er na fchilderde hy het Portret

van Francais den I., alvoorens hy uit Italicn ver-

trok , om zig na Vrankryk te begeeven ; vervol-

gens voltooide hy het Bacchus Feett door Giovan-

ni Bellini ontworpen , 't geen in het Paleis van Al-

dovrandi gezien word, en welkers Landfchap zo

bevallig is , dat men Titiano eenige diergelykc

beitelde, om by de andere geplaats te werden; in

heteerfte had hy Bacchus verbeeld, die Ariana op

den Zee-oever ontmoet ; in het tweede de vermaa-

kelykheeden van verfcheide Minne-Goden , en in

het derde een Bachenaal, op welkers voorgrond

hy een Vrouw zo natuurlyk verbeeld had , dat Zy

gehouden wierd weezentlyk te flapeh.

Zyne roem was alomme zodanig verbreid, dat

het Icheen, dat ieder ftad geregtigt was, om ver-

fcheide ftukken zyner werken te bezitten. Milaan

had een Ecce Homo in de Kerk der Genaden,

die door de Jacobiner Monnikken bediend word.

Te Ancona word van hem in de Kerk van den

H. Dominicus een Chriftus aan 't Kruis gezien.

Vicenza, 't geen zyn laatfte Oordeel magtig is,

heeft het zelve in de Geregts-Zaal van het Paleis

della Ragione,regt teegen overdcRegters geplaats,

op dat zy van hunnen Opperden Regter zouden

keren, op wat wyze een Vonnis uit tefpreeken, en

fteeds voor oogen te houden,met wat uiterfte naauw-

kcurigheid hunnen handel onderzogt zal werden.

Ter zeiver tyd fchilderde Titiano het Portret

van den beroemde Dichter Arioftei en ondernam

A a ƒ voor
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voor den Venetiaanfchen Raad verfcheidc werken
ter vercicring van de groote Raadkamer. Onder
de verkoofene voorwerpen was de Slag van Cadore,
tuflehen de Venetiaanen en Keizerfe,het uitvoerig-

Ite behandelt; dit werk is by ongeluk verbrand,
dog by geluk een Prent er van, door Fontena ge-

fneeden , overgebleeven.

Hy begaf zig naarUrbino, alwaar hy het Konfl-
Cabinet des Hertogs met veel konftige (lukken
vervulde i onder andere met een Venus*door bloe-

men eri een doorfchynend Doek bedekt ; voorts een
Boetvaardige Magdalena, en het Portret van den
GrootenSoliman

;
dogdeezeftukken zyn verftrooid.

Van daar ging hy na Romen , alwaar Michaël An-
gelo zelfs zyne werken prees, en zig toeleggende

op de omtrekken der Hoofden, de eelheid van 't

Vlfefch, en de naauwkeurigheid in zyn nieuwe
manier van het aanleggen der Verwen , als ook om
zyne Beelden na de natuur zonder fchets of teeke-

ning te ontwerpen , beleed Michaël Angelo , dat in-

dien Titiano de Roomfe Oudfieeden had mogen
zien, hy de Doorlugtigfte Mannen zyner Eeuw
verby geftreeft zoude hebben. Ten tweedemaal
fchilderde hy het Portret van den Paus Paulus den
III., die hy zittende verbeelde, als of hy met den
Hertog Oélavio en den Cardinaal Farneze in gc-

fprek was, en ter zelvertyd die fchoone Danaé,
die de verwondering van Michaël Angelo na zig

trok
,
invoegen deeze zelfs bekende, dat de fchoon-

hcid der Verwen tot geen hooger trap gebragt kon-
den werden , ook fchilderde hy het Tafereel van
Venus en dat van Adonis in het Paleis van Farne-

ze; waar na hy uit Romen vertrok, zeer verge-

noegt , zo over de groote eerbewyzen hem aldam

aengedaan, als over de edelmoedige mildheid, waar

tneedc



Beeldhouw- en Graveerktmde. 3?9
mcedc zyne werken beloom w.iaren, niet tegen-

ftaande de wangunft en het verdriet hem door
Perryn de Vaga verwekt.

Te Venetien wedergekeert zynde
, begeerde Maria,

van Ooftenryk, Koningin Douariere van Honga-
ryen, van hem een Prometheus aan den berg Caucafus
gchegt ; eene Sifïphus zyn Steen door de Helle heen
en weder rollende 5 een Tityas door een Gier ver-

fcheurt werdende; Tantalus dorttende na 't vogt
5

dat van hemafwykt,cn verfcheide andere ftukken,
die Philippus de II. na de dood van gemelde
Koningin te beurd gevallen zyn en thans in het
Efcuriaal gezien werden.

Behalven zo veele voortreffelyke werken koomc
voornaamentlyk te Venetien in aanmerking het Ta*
fereel van St. Petrus den Martelaar, gelyk meedc
dat van den H. Laurentius, het eerfte in de Ker*
ke van de H. Joannes en Paulus der Dominica-
ner Monnikken ,en het tweede in de Kerke der Pa-
ters Jefuiten ; zelfs zyn *er van Zyne werken in alle

Procuratoorfchappen van Venetien en byna in alle

de Kerken, welkers omftandige befchryving al-

hier een plaats verdiend. In de Kerk van St. Sal-
vador by de Brug van Rialte, de verheerlyking van
Chriftus op den Berg Thabor;in de Kerk van St.
Leo een Beeld van den H. Jacobusj in een Capel-
le der H. Maria Kerk een Kruisdraging ; in de
Kerke van St. Rochus een Maria Boodfchap; in
de nieuwe Kerk van St. Marcus een Beeld van den
H. Jeronimus j in de Kerk van St. Marcelinus
een Engel Raphaël , ter geleide van Tobias, in
welk Tafercel men een fraay Landfchap ziet 5 i*
de Kerk der Nonnen van St. Sebaftianus een Sr.
Nicolaus; in de Kerke del Saluto de verbeelding
van den tinxterdag

; in de Kerke van Santa Maria

Majo:



jSo Konjl-Cabinet der Bouw- Schilder-

Majora een Joannes den Dooper ; in de Kerke van
den H. joannes Rialco vier Tafereekn, nament-
lyk; Maria Geboorte; haare OrTèring in den Tem-
pel; haarc Ondertrouw en de Boodfchap. In de
Kerke van den H. Joannes den Aalmoeflenier ziet

men, behalven het groot Autaar ftuk, op de deu-

ren van het Orgel verbeeld den Paftoor, te dier tyd

in bediening, zyndc van zyne Geeftelyke verzeld,

die hem het Wywater komen aanbieden , cn te ge-

lyk den Doge inhaalen met den grooten Raad, wel-

ke alle Jaarcn op Witten Donderdag ftaatelyk die

Kerk bezoeken. Door het grootfte gedeelte dier

werken, die hy toenmaals reeds afgedaan had, be-

haalde hy een groote roem, dog die zyn fortuin niet

vergrootede , *t geen hy in vertrouwen aan P.

Aretino, een zyner befte vrienden, toenmaals ten

Hove in groot aanzien , openbaarde : deeze was het

,

die zyne verdienften zo hoog verheftc, dat de Kei-

zer Carel de V. hem gebood, zyn Portret voor de

ccrftemaal te fchilderen : hy verbeelde dien Vorft

in 't groot en rondom gewapend- Dit ftuk quam
deeze zo fraay voor en hy was 'er zo wel van

voldaan, dat hy den Schilder 'er duizend Ryks-

daalders voor deed teilen. Titiano lchilderde ook

roor den zeiven Keizer een Maria Boodfchap, zo

fraay en uitvoerig, dat hy hem 'er twee duizend

Ryksdaalers voor toeleide. *t Portret viel zo wel

uit en was zodanig na den zin van dien Monarch

,

dat hy nog twee andere van hem begeerde : deeze

wierden ten tweedemaal met het zelve geluk uitge-

voerd, waar voor hy dezelve belooning ontfing. De
Keizer , ten tecken zyner goedgunftigheid en agting

,

vereerde hem voorts den Tytel van Ridderen begun-

ftigdehemmeteenjaarlyklc wedde, die. hem Philip-

pus de II., zynZoon cn Opvolger, rigtig betaalde.
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Hy fchilderde ook het Portret van Alexander

dc Léve en dat van Don Alfonfo d'Avalos 9

Markgraaf van Guaft
j
vervolgens keerde hy wee-

der na Venetien, alwaar hy met alle teekenen van

agting , die men voor zyne groote naam en uitge-

voerde Werken opgevat had, ontfangen wierd; zelfs

was in zyn afweezen meer Werk voor hem bereid

als tien Titiano's met malkander zouden hebben

konnen afmaaken ; ondertuflehen alle mogelyke

vlyd willende aanwenden , om de nieuwsgierigheid

van een ieder te voldoen, fchilderde hy verfcheide

ftukken voor Kerken ; onder andere het Beeld van

St. Marcus, \ geen in de Sacriftie dc la Saluto

gezien word i
in de kleine Kerk van St. Nicolaas

het onderwerp van vyf Heiligen ; ook vervaar-

digde hy voor den Keizer verfcheide andere

Tafereelcn. De Cardinaal Hipolitus de Medi-

cis en de Markgraaf van Guaft verkreegen ook

eenige van hem y dog den Hertog Frederi

cus Gonzago nam hem te Mantua waar , voor

wien hy de twaalf Keizeren ter halverlyf fchilde-

rde , die in *t vervolg na Engeland gevoerd wier-

den , om aldaar ten fieraad te verftrekken 5 dog
vernielt zyn.

Ook had hy voor den Hertog van Mantua een

Tafereel gefchildert, verbeeldende onzen Zaligma-

ker ten Graave gebragt wordende. Dit is een der

fraaifte ftukken , die hy gefchildert heeft, en met
de grootfte zorg bewaard is. Toen hy dat ftuk

(childerde, was hy in het kragtigfte van zyne Pen-
ceel en Jaaren :in 't zelve ftuk is de verdeeling der

Verwen en de houding van ligten en fchaduwen

wonderbaarlyk $ ook heeft hy voor gemelde Her-

tog nog een Tafereel gefchildert , verbeeldende

Chriftus met twee zyner Difcipelen te Emaus aan

Tafel
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Tafel zittende. (*) Deze twee Schilderven zyn in
het Konft-Cabinec des Konings tan Vrankrvk, die
dezelve van dén Heer de Jabr.ck gekogt heeft, wel-
ke hen uit Engeland had gebragt.

Vervolgens fchilderde Titiano ten derdemaal 's

Keizers Portret en rondom in een Kamer Fries-
wyzede Portretten der dooriugtigfte Mannen zyner
Eeuw. De Keizer begeerde ook, dat hy zyn eige
afbeeldfcl daarin zoude brengen, en beloonde hem
zo in zyn Perfoon als die zyner Kinderen, welke
hy tot groote bedieningen verhefte, hem voorts
met den Tytel van Paitzgraaf vereerende.

Terzelver tyd fchilderde hy het Portret van
den Prins Philippus van Spanje en te gelyk op
het zelve doek den Roomfch Koning Ferdi-
ïiand , de Koningin zyne Gemalin en zeeven ha-

rer Dogteren 5 by alle deze Werken fchilderde

hy nog het Portret van Maximiliaan, die zynen
Vader Ferdinand opgevolgt is.

Hoewel hy in alle Koningryken en Staaten
,

uitmuntende teekenen zyner kennis en brquaam-
heid nageiaaten heeft, is egter Venetien de Srad,
daar hy inzonderheid en het meeft door zyne
werken heeft uitgeblonken. Zyne begaaftheeden
zyn zodanig bekend, dat een geleerd Frans Dich-
ter de volgende Vaerfen ter zyner cere heeft ont-
worpen :

Fitten dam fon temspar lafraifcheur des Umtes 9A donné de U vie aux chofes qyïil afeintcs
,

(*) Dc berispers vinden hier een misflag in tegen de Ge-
fchiedenis , vermits Titiano een der Difcipelen met een
Roozenkraus op xyn zyde gefchildert heeft.
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Le choia de fes Couleurs efi fi bïcn entendu,

Que le fang dam fes cbairs fembk être repandu.

Deezen Man was in zyn konft zo volmaakt,
dat het Gezigt nog den Geeft niets meer konde
begcerfen. By was fteeds van begrip , dat het
oogmerk van een Portret niet flegts moet zyn,
om, gelyk zig eenige verbeelden , aan de gelyke-
nis een lagchende en bevallige geftalte te geeven;
maar dat men de leevendigheid nog verder moet
brengen. Deszelfs kragt deed hy beftaan in de
uitdrukking van de eige lighaamsgeftalte der
Perfonen, die hy verbeelde, om derzeiver gelaat
kenbaar te maaken ; weshalven hy nooit aan imand,
die uit de natuur droefgeeftig was, een blymoe-
dig wezen gaf, ('t geen iets vreemds in hunne
weezenstrekken veroorzaakt zoude hebbed) en
Wanneer hy den vrolyken aard van anderen wilde
verbeelden, wift hy die blygeeftige geaartheid door
de Partyen, die dezelve te weeg brengen, zo wel
te vertoonen , dat hy in die harstogten nooit de
gevoegelyke paaien der voorwerpen, welke hy
met zyn Penceel gelyk als bezielde, te buiten
ging. Ook wift hy zeer wel een Heerfcher te
onderfcheiden, die nooit van een Majeftueufe fta-
tigheid moet afwyken , om dat dezelve met de
gemeene manier van lagchen geen overeenkom ft

hebbende, die agtbaarheid te laf ofte veragtelyk
zoude maaken.

Dit in 't kort de grondreegelen zynde , waar
op hy gebouwd heeft, zal ik ten dezen opzigte
bybrengen

, 't geen de natuurkundige aangaan-
de het gelaat gefchreeven hebben, en wegens de
overeenkomft, die 'er tuftchen een Menfchende
Pieren kan zyn.
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Zy zeggen, dat de geneigtheeden der Ziel

de geaartheid des Lichaams volgen; dat de uiter-

lyke teekenen gewiffe kenmerken van de nei-

gingen der Ziel zyn ; dat men in de uitwendige

gedaante van elk Dier zyne Zeeden en aart kan ont-

dekken : by voorbeeld de Leeuw is kragtig van

Jeeden en fors van Zenuwen en daarom fterkj

de Luypaard is zwak en teder, en mitsdien loos

en bednegelyk ; de Beer is wild , woeft en ver-

fchrikkelyk , dienvolgende wreed : zo dat de ui-

terlyke gedaante van eik Dier zyn inwendigen aard

te kennen geevende, de gelaatkenners zeggen, dat

als een Menfch eenige deelen heeft, na die van

eenig Dier zwecmende, men uit die partyen gis-

fingen van zyne geneigtheeden kan opmaaken, en

dk word Phifionotnie genaamd ,
zynde een Grieks

woog! , bcteekendc rcegel of wet der natuur, waar

door dégeneigtheeden der Ziel eenige overeenkomt*

met de uiterlyke gedaante des Lichaams hebben.

Insgelyks als men deze weetenfehap by teegen-

flelling, dat is, door het teegendeel zal behande-

len, kan men zeggen, dat indien hard en wreed

Hair een teeken van een ruwe en wilde aard is,

in teegendeel het zagtHair een zagtzinnige en goed-

aardige inborft te kennen geeft ; wederom indien de

Borft met Hair begroeit zynde , zulks een teeken

van een heete en grammoedigen aard uitleevert,

een Borft zonder Hair een zagtmoedige geaartheid

vertoont. .

Het is dienftig te weeten, dat men in de partyen

of merkteekenen, welke de geneigtheeden der Die-

ren te kennen geeven, onderfcheiden moet de

geene, die hen eigen en d'andere, die onder hen

gemeen zyn; de eigene merkteekenen zyn in 'c by-

zonder van een en 't zelve flag, en d'andere ken-

tcc-
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teekenen voegen aan verfcbeide zoorten

;
gelyk de

geilheid , hoewel die eigener is aan de Bokken , Ezels,

en Verkens,zyn egter de andere Dieren dezelve nei-

ging ondcrheevig. Men bemerkt in den Leeuw

een hoog voorhoofd , 't geen het teeken van dapr

perheid is, en groote gewrigten, een teeken van

kragt : insgelyks zegt men , dat de Dieren welkers

neus van boven verheeven is , vermeetel zyn , en

dat vermeetelheid geheeten word , wanneer een Dier

een gevegt boven zyne kiagten onderneemt ; hier

om is het, dat het geen voor een Schaap vermeetel-

heid zou zyn voor een Leeuw moedigheid is.

Dog om te fpreeken van het geen de Schilders

noodzaakelyk kan zyn , moet men zeggen
,

dat hoewel de gebaarden van het lichaam de

aanmerkelykfte kenteekenen van de gefteltenis des

Geeft zyn , men egter op de teekenen van het

hoofd kan vaftgaan ,
volgens Apuléus,die beweert,

dat de Menfch zig in het hoofd geheel vertoond -

9

cn inderdaad , indien de Menfch gezegd werd een

kort begrip van de Waereld te zyn , zo kan 's

Menfchen hoofd ook een kort begrip van zyn ge-

heel lichaam genaamd werden.

DeGcdiertens zyn in haaren aard immers zo ver-

fchillende als de Menfchen in hunne geneigthee-

4en,en dus moet men weeten , welke dierlyke dee-

len aan een foort van geneigtheeden eigen zyn « ook
daarenboven de gelykeniffen en de overeenkomft

der partyen van ?s Menfchen aanzigt met het

gelaat der Dieren, en eindelyk dat teeken kennen,

waar door alle de andere veranderd en hun kragt en

deugd vermeerderd of vermindert worden ,

?

t geen

men niet dan doorafteekeningen aanwyzen kan (*).

Bb jHet

(*) Hier over %t\ mogelyjeeen Verhandeling uitgegeeve^

werden.
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Het onderfcheid tuflehen het aanziet der Men-

fchen en het wcezen der Dieren beftaat hier in dat
de oogen van den Mcnfch op een zelve lyn ftaan
die regt door na de zenuw der ooren loopt, welke
zig tot het gehoor uitftrekken. De oogen der onreede-
lyke Dieren in teegendeel trekken nederwaarts na
de neus, en dat meer of min volgens hunne na-
tuurlyke neiging of drift.

Ten tweeden ligt de Menfch de oog-appel na
om hoog, dit konnen de Dieren niet doen, zonder
haar neus opwaarts te trekken: die beweeging vnn
haar oog- appel draait wel zo lans; na onder tot dat
zomtyds het wit veel boven dezelve gezien word
dog nooit wenden zy die na om hoog!
Ten derden raaken de wenkbrauwen der Dieren

elkander nooit en zakken hunne punten altoos ne-
derwaarts

j dog de wenkbrauwen van een Menfch
flrekken zig tot elkander uit in het midden van 't

voorhoofd en hunne punten ryzen om hoog na de
kant van de neus.

-De bewyzen van dit alles kan door voorbeelden,
na het natuurlyke afgeteekent, gegeeven werden:
dog meenende hier van genoeg gefprooken te heb-
ben, zullen wy ons weeder tot de Werken van
Titiano wenden
Men kan van dien grooten Man met regt zeg-

gen, dat hy onder de voornaamfte Schilders de
uitwerkfel* derLigten en Coleuren op de volmaak-
fie wyze in agt nam : want hy heeft niet alleen k
volmaaktfte, dat in de Natuur is, nagevolgt en al
'c geen met de grootfte bevalligheid en fraayheid
kan verbeeld worden ; maar daar en boven op de
uitwerking der ligren en fchaduwen, waarvan reeds
gefprooken is, gelet hebbende, zig met een gewenll
gevolg 'er van bediend en dooreen oordeelkundi-

ge
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ge onderfcheiding aan zyne Werken meer of min

hgt gegeeven. Dat deeze groote Man de kennis

van de uitwerkfels der Coleuren wonder wel be-

zat en 'er een goed gebruik van maakte, blykt ge-

noegzaam hier uit, dat hy onaangezien de leeven*

digheid der fchitterende ligten , die hy in de lugt

zyner Landfchappen vertoonde, egter de vleefch-

verwen der Beelden, dewelke 'er pegen over

ftonden ,
aanzienlykcr voor den dag yquamen ,

dan veele andere Coleuren , die een bruine grond

te baat hebben ,
gelyk gezien word in de

Werken van verfcheide Schilders. Aldus heeft

deeze uitmuntende Meefter voordeel weeten te

trekken uit 't geen andere gemeenlyk tragten te

myden. Indien 'er iets te beklagen was, is het, dat

zulk een volmaakte bequaamheid niet gepaard ging

met de andere begaaftheeden , die in de Schilder-

kunde het hoognoodigft zyn,te weeten, de naauW-

keurigheid in de Teekening en de evenreedighee-

den.

Ik zoude konnen zeggen, dat men veel minder

Schilders vind, die deeze naauwkeurigheid bezitten,

dan andere , dewelke een fraaye behandeling van dc

Coleuren hebben want behalven dat dit laatfte

gemakkelyker is , zo laat men zig ligt verlyden

door die uiterlyke fraaye gloed van de verwen , en

hoewel jdit gedeelte der Schilderkonft zeer noodig

zy , moet men egter daarvan zooveel werk nietmaa-

ken,dan yan het voornaamfte, door zig enkel op de

Coleuren te leggen, dat is, zig te laaten verblinden

door de fchyn van een fraai Lichaam , zonder ügt

te geeven waar door het bezielt moet worden. Na
dat de Heer Pouffyn , (zo beroemd in deeze twee

deelen der konft)zigeenigen tyd enkel op de Coleu-

ren had benaarftigt, veranderde hyzodaanig van ge-

F>b % dagten,
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dagten , dat hy naderhand zonderling deeze be-
tragting opentlyk bekende een hinderpaal te zyn
tot het bereiken van 't waare oogmerk der Schil-
derkonft, en insgelyks beweerde, dat die zig op
het voornaamfte gedeelte toelag, door de geftadige
oeffening ligtelyk tot een goede manier van fchil-
deren geraakte.

Behalven de Tafereelen, die men van Titiano
ziet, vind men nog van hem een meenigte Teeke-
ningen met de Pen gemaakt, en wel byzonder
Landfchappen, waar in hy een eigen begaaft-
heid bezat. Hy heeft veele zyner Werken getee-
kent, die hy liet graveeren, en insgelyks fchetzen
gefchildert voor die als toen in 't Mozaique werk-
ten. Hy is tot de grootfte Fortuin gekomen, die
men na zyn ftaat zou konnen wenfehen: ook ont-
fing hy de Konft-beminnaars pragtig, Deeze heb-
ben opgemerkt , dat hy met de Jaaren zyne manier
gantfeh veranderde. Hy fchilderde tot omtrent
zyn 86fte Jaar , en met goederen en eerbewyzen
belaaden ftierf hy 99 Jaaren oud zynde, in het
Jaar i fj6 van de fterfte, welke ontrent die tyd te
.Venetien regeerde.

Tot lof van Titiano blyft nog overig te Zeggen,
dat hy eendergrootfteColoriften van zyn tyd was'
en op een volmaakte wyze de vereeniging en fchik-
king van het geheel verftond. Hy fchilderde de
Vrouwen en Kinderen zeer wel en gaf hen een zo
bevallige, zagte, teedere en te gelyk zo ongemeen
natuurlyke zwier, dat het onnavolgelyk was.

Niets vind men in zyne Landfchappen, of het
vertoont weezendlyk wat het is : de Boersheid, het
verfchiet, de fchaduwen en andere byvoegzelen,
dewelke tot de fraaiheid van dat foort van onder-
werpen ftrekken , worden in een volmaakte graad

'er
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"er in gezien. Hy wift aan ieder zaak haare vereifchte

cn byzonderc toetfen te geeven; door zyne beftipte

navolging der Natuur deed hy 'er een waarheid in

doordraaien, welke in zyne Hiftorife Tafereelen

niet akyd gevonden is , waar in egter de Beel-

den in haar eenvoudige en natuurlyke geftaltens

met zo veel verftand behandeld zyn , dat de goede

fmaak z® zeer 'er door word aangedaan , dat men
niet eens bemerkt of hy verfcheidemaal tot dezelve

ontwerpen vervallen is.

Dog gelyk de Menfch alle de nodige vereifch-

tens niet bezit, om een volmaakt Meefterftuk uit te

voeren , kan men zeggen , dat de oogen van Titia-

no niet fteeds open genoeg waaren , om de goede

fmaak der Antieken te befchouwen en van Ra-
phaëls Werken regt te oordeelen. Hy heeft de
trant en fmaak van Venctien gevolgd. Zyn ma-
nier tuflchen de eerfte en laatfte is niet al te uit-

voerig, nog ook te voltooid; dog zo net van pas

gefchildert, dat offchoon dezelve van naby niet

bevallig is , echter van verre aan 't gezigt verba-

zende voorkomt door een kragt der Coleuren,

die zyne Werken eene zo wonderbaare leevendig-

heid byzetten, dat men dezelve dient aan te raa-

ken, om zig te overtuigen, dat zy weezentlyk en
waarlyk die dingen zyn , welke zy vertconen. In

tegendeel was zyn eerfte manier, die na Gio.
lielini zweemde, wat droog.

Heedendaags vind men verfcheide Schilderyen

,

dewelke voor die van Titiaan doorgaan en zuïx in

derdaad niet zyn, vermits hy veele (lukken flegts

geretoucheert heeft, na dat zyne Leerlingen haar

beft daar in gedaan hadden : dewyl hy in de Tec-
kening zo vaft en bedreeven niet was dan in het

Coloriet, worden hem eenige gemeene Werken
Bb 5 toe-
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toegefchreeven , om deongelykheid der Téekening,
hoewel het Coloriet net van pas zy. Echter is het
zeeker, dat zyne Werken zo flegt niet geteekent
zyn als men wel voorgeeft* ten zy men zeggen
wil, dat hy op .het einde zyner daagen begon af te

vallen, en dat zyn Geeft niet meer die trap van
volmaaktheid , welke men in zync Werken hebben
wil, kon bereiken; deeze laatfte manier is los en
uit gewoonte j maar over de Werken van zyne
bloeyende jaaren , en ten tyden hy Georgion tot

een teegenttreever had , zou men zonder onre°t
niet konnen klagen,, alzo.'er alles in te vinden is,

dat van een gr$<& Schilder vereifcht word , en
men 'er de fraayheid der Ordonnantie met de
fcherpzinnigheid der Uitdrukkingen in vind.

Tintoret rzeide dat Titiano dikwils ftukken
Voortbragt, waar in>béfwaarlyk het minfte gebrek
te vinden was j dog ook , dat onder het groot getal

zyner Werken eenige gevonden zouden konnen
worden, welke door de flofheid van den Schil-

der wel eenige verbeetering van nooden hadden

;

en Wanneer Michaël Angelo zyne Danaë met ver-
wondering befchouden, en 'er zo veel grootsheid

en Téekening in begeerde, als 'er fraaiheid en Co-
loriet in door(lak, was zulks, vermits hy een vol*

xnaakt werk begeerde.

Wanneer men over de bequaamheid van deezen

roèmWaardigen Man wil oordeelen , moet men
enkel de werken befchouwen,die hem niet betwift

konnen worden en volftrekt tot de wonderbaa-
re vrugt van zyn Verftand en Geeft ftrekken:

Als- tyn het Tafereel van St. Petrus den Marte-
laar en van St. Laurentius * de Schilderyen Van het

Lüftpaleis van Aldovrandini te Romen ; de ftuk-

ken* die in het Paleis vanjFartiefe gezien worden ;als

mee*
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meede in het Paleis van Borgheze en in het Konft-,

Cabinct des Konings van Vrankryk.

Francifco Vecelli , Broeder van Titiano , was
insgelyks een Schilder

;
dog deeze geen meedc-

dinger willende hebben, raade hem in Hout te

werken en deed hem met fchilderen ophouden , 't

geen hy flechts tot zyn eige vermaak oeffènde; hy
hield zig dan bezig met de Cabinetten van Ebben-

hout te maaken , welkers Architectuur door Beel-

den onderfteund waaren , en 'er veel fraaiheid aan toe-

bragtcn. Te Venetien in de Kerk van St. Nico-

laus de Bary, ziet men 'er nog een van,zyndeecn

Maria Bood fchap, waar uit af te neemen is,wat hy
zoude hebben konnen voortbrengen.

Wat aanbelangt den Zoon van Titiano, Hora-
ria Fecelli genaamt; van hem kan gezegt werden,

dat hy Portretten gefchildert heeft , dewelke
die van zyn Vader evenaaren 5 dog eindelyk be-

gon hy doorzyne groote goederen de Konft te ver-

waarloozen, om een ydele fchim na te jagen, in 't

zoeken van Goud te maaken, en ondertuflebien ver-

kwifte hy een groot gedeelte van 't Goud dat zyn
Vader gewonnen had , en ftierf ook kort na hem

,

insgelyks aan de befmettelyke ziekte en in hec

zelvejjaar. Hier om is't, dat zy , welke de Tafe-

reelen van Titiano noemen, niet zeggen, of zy van
Horatio of Francifco , dan wel van den rechten 2/-

tiano zyn.

Dewyl het onmogelyk is, dat die groote Man
niet aan de nakomelingschap eenige navolgers zy-
ner konft zoude gelaten hebben , vinde ik gevoc-
gelyk U hier eenige voor te (tellen, die zyne voet-

ftappen beft nagevolgt hebben, waar onder Jan
Kalkaart^ Diderik Barendz en Lambert Zufirus ,

Vlamingers
,
geene van de minfte waaren

}
dog zyn

alle jong geftorven,

Bb 4 Jacv*
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Jacomo Palma , bygenaamtdeCW*» Palma , was
geboortig van Bergamo in 't Jaar 1548 en fchil-

derde met een kragtige Teekening en fraaye Co-
leuren. Hy had van Titiano groote onderregtin-
gen bekomen en zyn naam wierd alomme zodanig
verbreid , dat men geen zwaarigheid maakte
hem een afneeming van 't Kruis te vertrouwen i

't geen die beroemde Meefter begonnen had
; dog

door dê dood belet wierd te voleinden. Thans
Worden eenige zyner Schilderyen in het Konft-
Cabinet des Konings van Vrankryk gezien ; eene
van die verbeeld een Maagd , verzeld met verfcheide

Beelden
i onder welke St. Francifcus is j een ander

verbeeld een Chriftus ten grave gebragt wer-
den de: 'er was een in het Hotel van Condé, ver-

beeldende de HL Familie in een Landfchap. Zyn
naam is zodanig in aanzien geweeft , dat thans

Engeland en Vrankryk met een gedeelte zyner Ta-
fereelen vervult zyn. Hy is in zyn 48fte Jaar
geftorven, Anno 15:96".

Bonifatio Venetiano was een Zyner Difeipelen

en heeft hem zo wel nagevolgt,dat de kenners zelfs

ter naauwernood zyne Werken van die zyns Mee-
fters konden onderfcheiden. Hy is 6x Jaaren oud
zynde geftorven*

Jacomo Palmet
t
bygenaamt dé Jonge 5 was een

£ooh van Antonio, Neef van den Ouden Palma
cn Difcipel van Tintoret. De Hertog van Urbi-
110 nam hem onder zyne befcherming en zond hem
iia Romen, alwaar hy agt Jaaren na de Werken
Van Polidoor en Michaèl Angeio bleef ftudeeren

;

aldaar een bequaam Man geworden zynde
s keerde

hy Weeder na Venetien , alwaar hy uitmuntende
Werken uitvoerde j hy heeft tot zyn 88* Jaar
gearbeid en is Anno 1 628 geftorven , in 't be-

gin
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èin der PauiTelyke regeering van Urbanüs deö

VIII.

Vermits hunne Werken eenigzins door elkander

vermengt zyn, heb ik niet noodig gevonden de*

zelve in het omftandig verhaal , 't geen ik 'er van

geeven zal, te fchiften: van den een 'en de an-

deren ziet men te Venetien de volgende (tukken*

In de Kerk van St. Leo aan het groot Autaar

een doode Chrifti Beeld 5 in de Kerk van St. Joan-

nes van den Tempel een Maria Boodfchap; in

de Kerk van St. Antonius in de Capelle der Tie-

poli's elf Tafereelen over de gefchiedeniflên van

St. Sabas, Abt* in de Kerk van de Maagd Maria

der) Celeftiner Nonnen aan het groot Autaar

een Maria Hemelvaart 5 de Schilderyen in het

ziekhuis en in de fpyskamer der Hervormde Va-

ders van St. Francifcus in de Wyngaard ; het Ta-
fereel van het groot Autaar der groote Schoole van

St. Marcus, Chriftus in de Wolken verbeeldende,

en laager St. Petrus, St. Paulus en St. Marcus;

in de Kerk van St. Silvefter is het laatfte Avond-
maal van den Oaden Palma; in de Jefuiten Kerk
de Schildery der H* Drie-ëenheid ;

op het Orgel

verfcheide onderwerpen en iïeraadenj in de Sa-

criftye, fpyskamer en de Kloofters het bo-

venfte en de zyden van hunne groote trap. Het
kleine Gafthuis by de Paters Jefuiten is meede ge-

heel door hen gefëhildert , als meede een Beeld Van

St. Barbara in de Kerk van San&a Maria Formofe,

In de Kerk der Nonnen van Corpus Domini word
nog van die groote Mannen het Schilderwerk van

het Orgel van de H. Sophia Kerk en een aanbid-

ding der drie Koningen gezien; in de Kerk van

St. Jacomo de Loria het Doopfel Chrifti ; alle de

Schilderyen van de Sacriftye en dé zyden van de

Bb s Cupcl-.
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Capelle van St. Laurentius ; in de Kerk der Aller-
heiligen een Verryffenis Chrifti j in die der Vaders
Theatinen een groot getal Schilderyen: ook vind
men te Muran naby Venetien in de Kerk van Jaco-
mo, door de Monnikken dier Orde bediend wer-
dende, een Beeld vanSt. Auguftinus;enin de Kerk
der Nonnen van St. Clara ter zeiver plaatfe een Sr.

Francifcus met de vyf Wonden. Offchoon ailc

hunne Werken hier niet elk byzonder aangewee-
fcen worden, is egter hun getal groot genoeg, om
te doen zien , dat zy om roem gearbeid heb-
ben.

Lamkrtus Zuftrus , een Vlaaming en Difcipel
van Titiano , heeft het fraai Landfchap, het Doopfel
van den H. Joannes verbeeldende , dat in het
Konft-Cabinet des Konings van Vrankryk is,

gefchildert
;
by deeze geleegenheid vind ik gevoe-

gelyk hier voor te fteilen, 't geen een Landfchap
behaagelyk kan maaken.

Vermits een Landfchap behelft een verfameling
van onderfeheidene, fraaye en konftige dingen, al-

waar de voorwerpen, die de Schilder daar in ver-
toont, volgens de ftandplaatfen

,
Jaargetyden en

weer verbeeld worden , zal ik deeze manier van
fchilderen , dewelke de aandagt en oplettenheid

der Liefhebbers wel verdiend , in *c voorby-
gaan een weinig aanroeren : in dit zoort van
flukken ontdekt men zeekere Verfchieten , welke
gezigten uitmaaken, die van vooren gezien werden.
Dit is een vryheid der Schilders , die in een
Schildery van een Gebouw met voordagt een Ven-
Her open linten , door welk middel zig een be-

koorlyk Landfchap in het verfchiet vertoont, al-

Vaar het gezigt gelyk als fteelsgewyze gaat wei-
den en zig zelfs daar in mee meer vermaak dan in
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't overige van 't ftuk ophoud ; daar ziet men een

ftyle val van verfchcide wateren, op een aange-

naame wyze langs een vlakte vloeyende en zig iri een
Beemd loofen , alwaar zy met verfcheide ^kleine
griffen {langswyze loopen tot vcrfriflïng van alle

de naafteelcegen gronden , welke zy befproeyen*
Men ziet er in 't verfchiet Kafteelen , Huizen , Tui-
nen en Hutten, welkers onderfcheide ftand deaan-
genaamfte gezigten des Waerelds uitleeveren, en
ons byna doen gelooven, dat men dezelve niet te-

genftaande hun afftand
, egter met d hand aan-

raakt, gelyk men die met de oogen befchouwd;
deeze misleiding is te aangenaamer , vermits zy
door de uitvinding van den Konftenaar veroorzaakt
word : dit vermaak fchynt niet alleen een ander te
bedriegen, maar ook, by manier van fpreeken, zig
zelfs te verfchalken.

Frederico Zuflris , Schilder en Bouwmeefter dés
Hertogs van Beyeren , heeft verfcheide Landfchap-
pen gefchildert , welke door Jan Sadeler gegra-
veerd zyn.

Gio. Geronimo Savoldy da Brejfo was van een
der aanzienlykfte geflagten van Italien ; te Fon-
tainebleau ziet men een Portret van Galton de
Foix door hem gefchildert, en verbeelt als half
leggende, en agter hem Spiegels op dufdanige
wyze geplaatft, dat door derzelver weeromkaat-
zingen de deelen zyns Ligchaams gezien worden:
hy heeft een geruimen tyd met veel fucces te
Venetien gearbeid en eindelyk , na de goedkeu-
ring der Konftkenners verdient te hebben , deeze
waereld verlaaten. Mevrouw de Gemalin van den
Heer Prefident Lardier heeft twee Schilderyen van
hem, welkers ecne de H. Magdalena en de andere
de H. Jeronimus in de Woeftyn verbeeld.

Na*
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Naddino Murano was ook een zyner Difcipc-
len.

Damiano Maza van Padua, is een keurlyk Co-
lorift geWeeft , en heeft zyn Meefters manier
Zo wel nagevolgd, dat hy op een Plafond de
vervoering van Ganimedes gefchilderd hebbende,
zyn werk voor dat van Titiano aangezien wierd

;

hy is in het bloeyen zyner Jaaren geftorven, toen
hy groote voortgang begon te maaken.

Jlexandro Bonvincino , anders il Moretto heeft

onder hem geleerd
;
dog naderhand de manier van

Raphaël nagevolgd. Hy had tot Difcipel

Marco Verdizotti, een voornaam Burger van
Venetien, dewelke ook van Titiano, wiens groo-
ten vriend hy was, geleerd heeft. Van hem ziet

mendegefneedene Fabelen van Efopus, die zeer ge-

Zogt worden , om de fraaiheid der Landfchappen

,

in Houtfnee ,
zynde van een zo fchoone Ordon-

nantie, dat men dezelve door Titiano geretoucheert

acht.

Girolamo Mutiano van Breffo , van wien men
Landfchappen ziet, door Cornelis Cort gegra-

veerd : deeze bragt zyn jeugd door in fpel-

len en vermaakelykheeden , hoewel hy zyn in-

trek by Romanini genomen had, om zyn tyd des

te beeter te befteeden. Dog zyn ccrlle ligtvaar-

digheid in beftendigheid verandert zynde , vond
hy dienftig zyn leevenswyze te beeteren, en de

neiging, die zyne natuurlyke fchranderheid hem
aanbood , te volgen. x\llereerft leide hy zig op de

manier van Titiano toe , en fchilderde Portretten

en Landfchappen , die men met verwondering be-

fchouwde.

Hy ging na Romen, alwaar hy het Tafereel van

Lazarus Opftanding fchilderde , het welk thans nog
in
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in de Kerk van Sanéta Maria Majora gezien werd.
Op bevel van den Paus Gregorius den XIII. fchil-

derde hy een ander Tafereel , waar in hy Sc. Pau-
lus den eerften Heremyt verbeelde 5 dit is in Sr.

Picters Kerk. Gregorius , voor wien hy met
een zo gewend gevolg gearbeid had, hem teeke-

nen zyner agting willende geeven, en zulks op een
wyze,dat het by de Nakomelingfchap bekent zou-
de blyven, ftigte ten zyne behoeve de Academie
van St. Lucas door een Brevet , 'c geen Sixtus de
V. naderhand beveiligde. Hy heeft insgelyks in

Mofaïque en Frefco gefchildert, als meede voor
den Cardinaal d'Efte. Van daar begaf hy zig na
Orvietto en O. L. V. van Loretto, alwaar hy
met veel fucces arbeidede; eindelyk, na zo veele

onderneemingen zo wel ter uitvoer gebragt te heb*
ben , ftierf hy , Anno 1 590 , zynde 6z Jaaren oud.
Door een overmaat van mildadigheid heeft hy aan
de Academie van St. Lucas te Romen een aanzie-

nelyke zomme by uiterfte wille gemaakt, behal-
vcn nog twee liuyzen , die hy ten behoeven der Dif-
cipelen liet; door deeze behandeling willende too-
nen, dat hy hen zelfs na zyn dood gunftig wilde
zyn,gelykhy hun inzynleeven leerzame onderreg-
tingen gegeeven had. Julio Romano de Basreliven
van dc Colom van Trajanus hebbende begonnen
te teekenen en door de dood verraft zynde , wierd
Mutiano verkoozen, om dit Werk te voltooien, en
door hem hebben wy 'er de Prenten van bekoo-
men.

Girolamo da Titionw was meede onder die , wel-
ke gelukkig ter navolging van Titiano gearbeid
hebben, en het is zeeker, dat hy zo veelc itukken
niet zoude hebben konnen aflee veren , indien hy
geen bequaame Difcipelen gehad had, die zyn ma*

niei:
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nier volmaakt navolgende hem veele verligting

tocbragten,

Girohmo dus bekend geworden zynde ontbirak

het hem aan geen arbeid ; om zyn fchranderhieid

wierden hem verfcheide aanmerkclyke Werken zo

te Venrtien a!s in andere voornaame Steeden toe-

gevo: gt , alwaar hy zig in het algemeen geagt maak-

te. V oor de Broederfchap van het School van St.

Marcus fchilderde hy een Tafereel, verbeeldende

den Vilkher, na welk ftuk Paris Bordonne een

ander maalde, waar in die Man in een gevoegely-

ke (tand volgens het onderwerp gezien word in

9
t byzyn van den Doge en den Senaat, aan wien

hy den Ring toont, tot bewys van de waarheid

zyner voorftelling. Behalven de fraaye Ordonnan-

tie die men 'er in vind ,
zyn 'er ook verfcheide

Raadshecrenna'tleeven in gemaalt; en men kan zeg-

gen, dat dit eender befte ftukkenis, die hy gemaakt

heeft. Deeze beroemde Schilder was een der be-

quaamfte Difcipelen van Titiano. Zyn Vader

was een Trevifaanfch Edelman en zyn Moeder van

Veneti^n; en vermits hy niet gaarn onder het jok

der overheerfching wiide buigen , door 't welk

de inboorlingen in dat land verdrukt worden, be-

gaf hy zig na Vrankryk in het Jaar i^S. Op be-

vel van Franc;ois den 1. fchilderde hy de Portretten

van verfcheide Dames , en wel met een zo goed ge-

volg, dat de Hertog van Guife en de Cardinaal

van Lottharingen beflooten , hem voor hun te laa-

ten werken , waar na hy te Venetien ontbooden

wierd, alwaar hy dat groote ftuk van den Viffcher

maalde: eindelyk, na in Augsburg en Milaan een

geruimen tyd gearbeid te hebben
,
begaf hy zig na

zyn Vaderland, alwaar veele van zyne Werken ge-

zien werden, onder andere in de Kerk der Recol-

kaen
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kéten van St. Job te Venetien een Schildery van
St. Petrus, St. Andreas en St. Nicolaas ; in de
Kerk der Auguftir.er Nonnen van St. Andreas
dc Befchermer haarer Orde; een Ecce Homo in
dc Kerk van Sancla Maria Majora en in de Maria
Kerk Daniël in den Leeuwen kuil. Hy heeft
geruft geleeft en is insgelyks geftorven, jc Jaar
oud zynde.

Andrea Schiavone
, of den Slavoniër, leerde on-

der Parmefaan
, Georgion en Titiano , welkers

trant hy volkome navolgde
5 hy had geen

grondige manier van tekenen , 't geen Tinto-
ret tot zyn voordeel deed zeggen, dat hy zeer
haai ichilderde en in zyn konft veel uitvin-
ding had; dog dat het dienftiger was, de grond-
reegelen der Teekenkunde te betragten

; zynde de-
zelve de grondflagenfteun der Edele Schilderkon ft.Hy heeft zig eemge tydte Venetien onthouden, al-
waar men een ftuk van hem vind , verbeelde Ma-
ria Vifitatie

;
dog Tin toret hield ftaande , dat zyn ftuk

van Maria zuivering het andere zeer verre over-
trof. Zyn geluk beantwoorde zyn Werk nog
zyn groote naam geenzins

, gelyk zulks het \ot
der meefte groote vernuften is , die liever veel
willen verdienen dan verkrygen. De Heer Ta-
back heeft een Tafereel van zyn hand gehad,
waar in de H. Maagd met het Kindeke Jefus in
een groot Landfchap verbeeld zyn.

Calijio de Loddi heeft veel in Frefco en Water-
verw gearbeid.

Girolamo Romanino
, eigenzinnig in zyne ont-

Jefchirdèrr °
P en Vreemde manier

Poufyn een der grootfte Frnnfche Schilders,
Wilde, dat het hgt in een fchildery verfpreid wierd

als
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als over een tros Druiven , waar in de voor*

naamfte party het fterkfteligt ontfangt, en diens^

volgens de andere partyen doet wyken.

Titiano werkte gelykvormig aan die Kondi-
gen Meefter j want hy fteeds in 't fraaifte , 'c

geen de Natuur voortbragt, wift uit te munten :

in de Ordonnantie hield hy tot grondreegel zyne

Tafereelen niet met kleenigheeden op te prop-

pen, en de overmaatige veelheid der kleine par-

tyen ('t geen de Italiaanen Triteria noemen) te

vermyden ; uit dien hoofde gaf hy aan zyne Wer-
ken de vereifchte fraaiheid , door de grootsheid en

de edelheid , die dezelve verzelden , wanneer hy

,

by voorbeeld , in het verbeelden eener Gefchie-

denis een Landfchap in den agtergrond van zyn
Tafereel wilde vertoonen , was het Landfchap

groot, en men zag daar in geenzints die gering»

ïieid en agteloosheid van verftand, die gemeenlyk

een werk in allen opzigten veragtelyk maaken,

Hy hield de Coleuren , die tot zyne Beelden

mocften dienen, doof en flaauw, nadien dezelve

veel minder zouden voorkoomen , indien die Co»
leuren te leevendig waaren ; alle de Oppervlak-

tens, de Boomen, het geheel Verfchiet, de VeL
den en in het algemeen al wat hy verbeelde

?

was groots, de Kleedingen der Beelden ruim
;
hy

vermyde de flegte en gemeene Kleedagien , de

agteloofe vouwen en honderd andere dingen

van dien aard, dewelke eenige Schilders gewoon
zyn op een vreemde wyze te verkiezen ; en dus

doende , maaken zy hunne Tafereelen zonder fchik-

Jdng, waar uit men befluken moet; dat deeze fraa*

ye kennis niet van het Perfpectief, maar van het

oordeel van den Schilder voortkoomt.

Jntpnio Correggio, was oorfponkelvk uit het

Her*
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Hertogdom Modena , alwaar hy in 't Jaar 147Z

gcbooren is. Hy had ccn natuurlyke geneigtheid

tot het Penceel , en hoewel hy nooit Romen nog

Florence, alwaar die Konft 'tot de hoogde top

gefteegen was, gezien had, vind men echter in zy-,

ne Tafcreelen die zelve grootsheid en kragt, welke,

het Romeinfche School eigen was* ook werkte

hy met alle bedenkelyke regelmatigheid en men

bemerkt in zyneftukken eenganfeh nieuwe manier,

en een zo eedcle behandeling van't Penceel, dat zom-

mige, die met ophef van hem i'preeken, zig niet

ontzien te zeggen, dat zyn Penceel döor een Too-

verteeken of liever door een Engel beftierd wierd.

De Beelden in 't Verkort, in de Domkerke van

Parma, ftrekken ten bewyze van zyn konft, als

meedc de Maria Boodfchap, die hy in Frefco op

een muur in de Capuciner Kerk derzelve Stad

gelchilderd heeft. Dit werk heeft men in zyn

geheel weeten te vervoeren en dus te behouden.

Te Reggio fchilderde hy een Chrifti Geboorte j

ook is van hem dat fehoone ftuk, verbeeldende Le-

da met andere Vrouwen badende, als meede een

Venus Beeld , 't geen door Frederik den II.

Hertog van Mantua, aan den Keizer vereert wierd.

julioRomano, dat werk ziende, zeide, dat het by-

na ongeloofl.yk voorquam, dat men de konft toe

zulk een hoogen trap van volmaaktheid kon bren*

gen. Insgelyks fchilderde hy een ftuk in Water-

verw, verbeeldende op een zinnebeeldige wyze
de Heldhafte Deugd over deOndeugen zeegenpraa-

Jende. Men vind daar in veel kragt, en het is een

der Tafereelen van het Konft- Cabinet des Konings

van Vrankryk
,
gekoomen uit dat van den Heer

de Jaback, die het zelve in Engeland gekogt

had op de openbaarc veiling der Meubilen van

C c" den



402 KonJkCabintt der Bouw- Schilder*

den Koning Carel den I , na deszelfs rampfpoedi-
gedood, doof het Parlement gehouden. De Ko-
ning van Engeland had het van den Hertog van
Mantua overgenomen , dewelke de plundering van
zyn Stad door de Keizerfen te gernoet ziende, hem
voor tweemillioenen guldens aan Tafereelen, Sta-
tuën en andere zeldzaamheeden verkogt. Nog
vind men in het Cabinet des Konings van Vrank-
ryk een ander /Tafereel, op dezelve manier door
Corregio gefchildert en van de voornoemde
plaat fen- gekomen, verbeeldende den Ryken man.
Dit Tafereel is op een zeer zinnebeeldige wyze be-
handelt.

Deezc beroemde Schilder wift, (behalven het
fraaye van zyn Coloriet) aan de leeden de vereifch*
te rondheid, aan het Hair de losheid en opfehik
da aan de Vrouwen Beelden de gevoeglyke teeder-
heid te geeven. In zyne Beelden van dèH. Maagd 9
het Kind Jefus en van eenige Heiligen was veel
zagtheiden natuurlykheid, waar in hy uitgemunt
heeft; dog men bemerkt, dat de nauwkeurigheid
van zyn werk met de uitvoerigheid van zynTeeke-
riing niet over een quamj nogtans, als men hera
alzints befehouwde, was hy onder die, waar over
men zig het raeefte verwonderde. Hy had iets

byzonders, om de verdeel ing der Ligten wel te.

plaatfcn, «jc geeij veel toebrengt tot de kragt en
rondheid, welke in zyne Beelden gezien worden.
Op deeze grondreegelen leide hy zyn Dagligt

ruim, het zelve allengskens in het donker, 't «een
zig buiten de Maffa bevond, laatendc verdwynen*
en dit is 't geen by zommige een foort van begoo-
cheling , die het verftand en gezigt misleid

,
ge-

naamd werd. Hy heeft een Venus verbeeld in

het midden van een groot Landfchap, door twee

Minne.-



BèeldkQuw- tn Graveerkunde, 40$
Minne-Goden verzeld , die hunne Pylen fcherpen

,

welkers eene van Goud en de ander van Loot is ?

Men ziet
5er een fpringende fontein, waar in die

Godin haare Voeten wafcht, en welk water gely-

ke uitwerking fchynt te hebben, als 't geen by het
baden tot verkoeling van het Lichaam geichiet, ver-

mits men in de Venus, wiens Voeten flechts ee-

veh het water raaken , met verwondering de na-
tuurlyke grillingen ontdekt, welke haarde eerfte

verkoeling yeroorzaaken Dit ftuk , waar aan niets

ontbreekt , geeft my wederom ftof, om nog iets te

zeggen van de Konft van wel te fchilderen.

Het gevoelen der kenners is , dat deeze zo ede-

le en uitgeftrekte Weetenfchap in de vermenging
der Celeuren beftaat , om dezelve op een teedere en
malfe wyze te vereenigen en te yerdryven, gelyk
Corregio gedaan heeft, die zyn Verwen zeer wel
will te mengen , en een fraaye behandeling van 'r.

Penceel had. Zyne befte Werken zyn van het
Jaar 15-12,. Door dezelve hebben Barochio , Por-
caccino en deGebroeders Carraccip middel gevonden,
tot die trap van volmaaktheid, waar door zy in 't

vervolg zo roemwaardig geworden zyn, te ftygen ?

Corregh heeft verfcheide van zyn eige ftukken
gegraveert dog eindelyk, alzo de grootfte dingen
meede haar ondergang en einde hebben

,
ge-

beurde het op een tyd, dat hy, onvoorzigtig zig
meteen fomme Gelds (*), van een aanmerkelyke
zwaarte beladen hebbende en op zyn te rug rejze yam
Parma, alwaar hy die fomme ontfangen had,onma-
tig verhit zynde en zyn dorft willende leflchen

,

zonder nadenken yswater dronk , waar door zyn
C c £ jbbed

.(?) Het -wa* tvr«e honderd <5ülde^s^
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bloed geftremd wierd en hy korte dagen 'cr na over-

leed, oud zynde4i Jaar. Anno 15-13.

Girolarnó da Carpi , heeft zyn manier nagevolgd

Giö. Gerolius ,
Difcipel van Corregio , is een

voornaam Schilder geween:.

Paulo Cailliari, bygenaamd Paulo Veronezc, is

te Verona gebooren in het Jaar 15-37. Zyn Vader

Gabriel Cailliari was een tamelyk goed Beeld-

houwer. Hy liet hem teekenen en boetzeeren ke-

ren; dog bemerkende, dat hy meer genecgenhcid

tot het fchilderen had , hertelde hy hem te Verona

by Antonio Bodillo zyn Oom,. te dier tyd een

der befte Schilders van. de Stad, onder wien hy

in korten, tyd tot volkomenheid geraakte. Tot zyn

roem vind ik my verpligt ce zeggen, dat 'er wei-

nig Schilders zyn, die op een edeler manier dan

hy gefchildert hebben. Het is in de groote bcwer-

pen der Hiftorien, dat de.kragt van zyn Penceel

uitftecktv dat rgroot vernuft heeft de fraaiheid en

dehoudingiierligtcn zo vergebragt,als ooit iemand

tot heeden gedaan heeft.

Na dat hy eenige Werken in de Kerken te Ve-

rona afgemaakt had, wierd hy door den Kardinaal

Hercules de Gonzaga te iVlantua ontboden, bence-

vens Doniinico: Brufacorci , Battifia del Moro, mee-

de Jonge Schilders, en Paul Farinati. "Aldaar fchü-

derde hy in de groote Kerk het afbeeldfel van den

H. Antonius , door de Duivelen geplaagd wer-

dende. Vervolgens keerde hy na Verona en co-

pieerde na Raphaéls Werken al het fraaye, dat in

het Huis derGraven vanCanofla gezien word. Hy
ichilderde voor den Groot - Hertog van Tofcanen

een H. Familie, waar by St. Catharina ftaandc

verbeeld is: alzo hy de verandering beminde, ging

hy na Siëna en arbeidde aldaar voor de Graven
van
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van Porti. Voorts ging hy over na Fonzalo, al-

waar hy met Battifta del Moro verfcheide Werken

in Frelco fchilderde. Vervolgens zig na Venetien

begeeven hebbende , vond hy goed
,
zig daar ter ne-

der te zetten, en bleef niet lang zonder Werk,
zelfs in weerwil der voornaamlte Schilders dier

Stad. Men ziet van zyne Werken in St. Sebaftia-

rms Kerk, dewelke in 't geheel door hem befchil-

dert is. Van de tyd af, dat hy de agting der

Konftkenners verkreegen had, zyn de voornaam-

fte Kerken, Paleizen en de aanzienlykfte Huizen

de doorlugte gedenkteekenen zyner roem en lof

geworden.

fk vinde niet goed, hetgeevcn van een omftan-

dig verhaal zyner Werken uit te ftellen, en begin

daarom met een Zee-flag op de Turken gewonnen,

wordende dit ftuk gezien in de Kerk van den H.
Petrus den Martelaar, zynde het Kloofter der

Jacobiner Monnikken in de Stad Muran, naby Ve-

netien : voorts vind men in de eerftgemelde Stad

in de Kerk der Engelen ,
zynde een Nonne Kloo-

fter, een Tafercel van de Maagd Maria, en onder

het Orgel vier Engelen, meede door hem gefchil-

derd ; in St. Jacobus Kerk ziet men de Bezoeking

van de Maagd Maria aan St. Elifabeth, een Ver-

i-ylTenis, en het Schilderwerk van het Orgel j te

Ficenza in de Kerk der Heilige Kroon van de

Orde van St. Dominicus, de Aanbidding der drie

Koningen; te Venetien verfcheide ftukken in dc

Kamer van het Collegie aan het groot Autaar

der Nonnen van de H. Maria der Maagden een

Geboorte Chrilti ; in het Collegie van St. Ro-
chus den Doop van Chriftus en de Verzoeking in

de Woeftyn ; in het Plafond verfcheide ftukkea

in Compartimenten ,
insgelyks door hem ge-

Cc 3 fchil-
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fchildertj inde Kerk van Sc. Sophia het Avond-
maal onzes Heere met zyn Apoftelen , in de
Kerk der Jefüitën een Geboorte Chrifti; in die der
Auguftiner Nonnen van St. Andreas een Beeld
van St. Jeronimus j in die van St.Jacobüs de Lorio
twee Tafereelen van de rf. Laurentius, en in de-
zelve Kerk het Plafond van de Capelle Van het
H. Sacrament. Te Venetien heeft hy de Gonfa-
lon, ofte Staats-vaan, in de pïegtigheeden gebrui-
kelyk, gefchildert; als meede ih het Nonnen Kloo-
fer van de Allerheilige Kerk

i
het Orgel en de ver-

borgenheid van alle de Heiligen tot het groot Au-
taar 5 in de Kerk van Pantaleon een Tafereel dien Hei-
lig Verbeeldende, dewelke de Zieken bezoekt

i
en een

Sehildery van den H. Bernardinus 5 in de Kerk van't
Ndnnen Kloofter van Sancla Maria Majora, Maria
Hemelvaart; in het Paleis van den Huize Nani Her*
cules Daaden, en verfcheide andere (lukken door
zyne Broeder Ëenedetto; in de Kerk variSt. Jacobus
der Paters Jefuiten in de Spyskamer het Gaftmaal
yari Levi aan onzen Zaligmaaker. Het Plafond
in drie Compartimenten is van Benedettö en Car*
lettöj Broeder en Zoon van Paulo Veroneze, de*
welkeook gefchildert heeft den Doop VanChriftus*
in de Nieuwe Capuciner Kerk en in die van Sn
Silvefter de Aanbidding der drie Koningen. Onder
xyne befte Werken koomt in aanmerking de Trouw
van St. Catharina , die hy te Venetien In de Kerk
van dien naam gefchildert heeft * als meede de
Marteldood van St. Juftina in de Kerk aan de-
le Maagd toegewyd : deeze twee ftukken vind men
irt de Werken van Carrachiö, door wiert dezelve
gefneeden zyrt. Ook heeft hy in de Kerk Van Éh
Francifcüs vari Affife eeri Maagd gefchildert in een
ënÖezorgderi ftand* en in het zelve ftuk den H,

( Antö-
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Antonius;telaSorenzo,naby Caftel Franco, verfchei-

de Werken in Frcfcoj en te Maziera in het Tre-

vifaans , een Paleis, na de Teekcningcn van Pala-

dio gebouwd, meteen groote meenigte Schilde-

ryen vercierd. Daar na keerde hy weéder na Ve-

netien, alwaar hy den Prys ten behoeven van den

geen, wiens Werken het beft geagt zouden zyn,

behaalde. Titiano was een der geene, die de uit-

fpraak ten zynen behoeven deed , en reikte hem

een Goude keeten over , ter belooning van zyne

bequaamheid in de Werken , die hy in de Biblio-

theek van Venetien gefchildert had , beftaande in

driederlei groote Tafereelen , welke in het verwulft

van dat Paleis verbeeld zyn en wiens uitlegging

hier volgd.

In het eerfte ziet men verfchelde Vrouwen , van

dewelke een uit een open Boek zingt i de andere

fpeelen op de Luit en veelerlei Speeltuigen : in het

midden van hun ziet men een Minne-God, de-

welke de maat flaat en door zyne gebaarden en

vrolykheid fchyht te kennen te geeven het ver-

maak , dat de Muziek aan hen verfchafr,die deszelfs

Partyen kunnen uitvoeren , of een byzondere

vreugd gevoelen in dezelve te hooren. In het

tweede zyn twee Vrouwen , de Meet- en Ree-

kenkunde verbeeldende ; en in het derde word

eenen Jongeling gezien , verbeeldende de Eer ,

waar meede de Weetenfchappen fteeds verzeld

gaan, ftrekkende tot aanmoediging aan alle die

dezelve tragten te bezitten. Deeze Jongeling (laat

op een Pedeftal , voor wien Hittorieichryvers,

Wysgeeren en Dichteren verfchynen, welke hem

kranffen van Bloemen ,
Eylof en Lauwrier aanbie-

den, als een Oftèr van hunne onderwerping en eer-

bied.

Cc 4 Na
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Na dat hy dat Werk voltooid had, wierd hy

door de liefde tot zyn Vaderland naar Verona ge-
trokken. In dien tyd heeft hy in de Spyskamer
der Paters van San Nazaro gefchildert onzen Zalig-
maaker ten Huize van Simon den Melaatfen , met
Maria Magdalcna aan zyne voeten. Op zyn we-
derkomt! van Verona lag hy de laatfte hand aan
cenige Werken, die hy te Venetien begonnen had,
waar na hy voor de Paters Jefuiten fchilderde.
Hy heeft met Girolamo Grimani een reis na Ro-

men gedaan, alwaar hy een wonderbaarlyke voort-
gang maakte, door het befpiegelen van de Ordon-
nantie en pragt der Gebouwen j de Schilderyen van
Raphaclcnde Werken van Michaél Angelo met
alle de kollbaare ovcrblyffelen van het aloude Re-
men hebben niet minder toegebragt tot het op-
wekken zyner weetgierigheid, oor zoo veele
fraaye ftoffen en voorwerpen te ontvouwen j dit
beeft genoegzaam gebleeken, wanneer hy te Vene-
tien weder gekeerd zynde en voor de Republiek
werkende, de eenftemmigheid zyner Coleuren het
gezigt bekoorde, hoewel zyne kleedingen meer
gemaakt dan natuurlyk fcheenen.

Onder alle de Werken, die hem de grootfte ag-
ting toebragten, zal ik 'er vier opnoemen , dewel-
ke hy op onderfcheiden tyden en voor onderfcheiden
plaatfen gefchilderd heeft, zynde daar in Gaftmaa-
len van een pragtige en ongemeene Ordonnantie
verbeeld.

Het eerfte was in de Spyskamer van 't Kloo-
fter der Benedi&yner Monnikken van St. Joris, al-

waar hy in deuitgeftrektheid van dertig voeten lengte
het Bruilofs-Feelt van Cana in Gahlea verbeelde*
In dat Werk ziet men meer dan hondert en twin-
tig Beelden, alle ongemeen fraai. Ook heeft hy
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zig met zyne Minnares 'er in afgemaalt, onder de

beelteniiïen van de Bruidegom en Bruid.

Het tweede is de Maaltyd van Simon de n Me-

laatsen in de Kerk van St. Sebaftianus „ in het

Jaar 1570 gefchildert en waar in Magdalena ver-

beeltword de Voeten van den Zaligmaaker miethaar

eige Hair afdroogende.

Het derde is inde St. Jans-kerk,alwaar Chnftus

met zyne Apoftelen in het Huis van Levy onder

de Tollenaren aan Tafel zittende gezien word.

Het vierde in de Spyskamer der Paters Serviten

is het zelve als het tweede, 't geen Chriftus ten

Huize van Simon en de Boetvaardige Magdalena

voor zyne Voeten verbeeld} dog zy is in een an-

dere geftalte als in het vorige Tafereel. Men ziet

twee Engelen in het midden van de Lugt een

Rol in de hand houdende, waar op gefchreeven

Haat : Gaudium in Ccelo £5?c.

Behalven de fraaye fchikking der Coleuren en

de wonde:rbaarlyke wyze op welke die vier

Tafereelen verbeeld zyn , kan men daar en bo-

ven nog aanmerken , de fraaiheid der Kleedingen,

de koltelykheid der Vazen en andere byvoeg-

zelen.

Paul Feroneze, heeft in zyne Werken niet vol-

komentlyk de waare eigenfchappen gezogt , te wee-

ren, des tyds gebruikelykheedenj dog in de Co-

leuren en de manier, om dezelve te verbeelden,

op een edele wys gefchildert.

Te Parys ziet mien eenige zyner ftukken, welke

aan hen, die kenmis van fchilderen hebben, alle

noodige opmerkingen kunnen verfchafïen, om 'er

nut en voordeel u it te trekken.

Onder de Tafereelen, die den Koning van Vrank-

ryk van den Heer Jaback bekomen heeft, zyn 'er

Cc 5 vier
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vier , welke eertyds te Venetien ten Huize der
Heeren Bonaldi waaren.

Het eerfte verbeelde Judith ert HolophernuSjhet
tweede de gefchiedenis van Suzanna ; het derde
Rachel , de Kameelen van Jacobs dienaaren

drenkende, en in 't vierde verfchynt de Ko-
ningin Efther in een eerbiedige geftalte voor den
Koning Aflueros , als of zy hem een gunft af-

fmeekte. De Hiftorie van David met Batfeba
en de Emausgangers zyn twee andere Schilderyen
van evengelyke grootte , waar in alle de partyen over-
eenkomftig zyn met een Werk van de grootfte

fcragt. Het Tafereel, waar meede de Republiek
Venetien in het Jaar i66$ den Koning van Vrank-
ryk befchonk

, zynde vyftien voeten hoag en
dertig voeten lang, is een der aanmerkelykfte,

Dit was voormaals in de Spyskamer der Paters

Serviten en verbeeld Chriftus aan Tafel zittende

ten Huize van Simon den Melaatzen.

In de Teekeningen tot Tapyten was Pau*
lo Veroneze zeer uitvoerig. Zyne weergaloo-
fe en onnavolgelyke ontwerpen verfierden alle

de onderwerpen , die zyn vernuft voortbracht :

kort om
, hy was een der geene, die niets, 't Zy in

de vinding 't zy in de uitvoering, verwaarloolt
heeft.

jógoftino Caraccio agte het zig een eere eenï-

ge zyner Werken in het Koper te brengen en
heeft daar aan met zo een gelukkig gevolg ge-

arbeid, dat hy in ander luft verwekte, om hem
daar in na te volgen. Hy overleed in 'c Jaar

if88 , oud zynde 51 Jaaren en nalaatende

twee Zoonen, Carh en Gabrieh, die beide erf-

fenaamen der goederen en groote gaaven van
aaren goeden Vader waaren. Hy had een Broe-

der
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der Benedetto genaamt , welke door zyne leer-

zaame onderregtingen zo veel niet gevordert is a

als hy wel gewenfcht had. Zy hebben te Ve-

netien en op verfcheide andere plaatfen vecle

Werken uitgevoerd en zelfs na zyn dbod an-»

dere, die door Paul Veroneze begonnen waaren*

voltooit. Carlo zoude het verre gebragt hebben 1

dog vermits hyzig niet mydède,gélyk de zwakheid

Van zyn borft vereifchte, begaf hem de natuur op

diert tyd ^ wanneer zy by andere baare werking

eerft begint , en hy ftierf in zyn nSfte Jaar, Anno
i foö én zyn Oom twee Jaarefi daar na in den ou-

derdom van 63 Jaaren, ontrent het Jaar 1598.

Gabrielo de Koophandel voor de Schilderkunde

verkiezende *
gaf zig ten eenemaal aan dezel-

ve over. Deeze heeft tot in *t Jaar 1631 ge-

leeft en is ten tydcn van een befmettelyke ziek*

te meede in den ouderdom van 63 Jaaren ovér*

leeden.

„Bmtifia Zolettï was ook van Veroha en heeft

met Paulö Veroneze gearbeid
;
zyne meefte Wer-

ken zyn in Frefco gefchildert en men ziet weinig

kleine (lukken van hem.

Ook is 'er nóg eene AhzZandro Veronefe ge-

weeft 4
geboortig van Verona; zyn manier van

fchildcren was flaauw en wat veel doorfchildert*

dog quam fraai voor. In het Konft-Cabinet des

Konings van Vrankryk zyn twee Schilderyen

Van hêrri , middelmaatige groote: het eene is de Zond*
vloed en het ander de plegtigheid der Trouw
van St. Catharina ; het grootfte gedeelte zyner Ta*
fereelett zyn in Spanjen.

Jacotno Robüjii , bygenaamd Tintoret , Vermits zyn
Vader een Verwer was, is te Venetien gebooren
in 't Jaar ijru. Zyne Ouders hem in de geneigd-

heid
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heid, die hy van kindsbeen af tot de Teekening
had , willende te gemoed komen

, bragten hem
by Titiano, die uit de beginfelen wel merkte wat
hy worden zoude , cn door nydigheid aan-

gezet , raadzaam vond , zig op een behendige
wyze van hém te ontdaan , ten ein^le geen mede-
dinger aan te kweeken, die in ftaat mogt geraaken,

hem na de Kroon te fteeken; dog.deeze Jongeling,

wel verre van zig aan die konftgreep te ftooren,

wierd daar door te meer aangefpoort , om zyn ken-
nis cn weetenfchap te vermeerderen, zodaanig, dat

hy de manier van Teekenen van Michaël Angelo
en het Coloriet van Titiano ten voorbeeld nee-

xnende ,
dienftig vond , een goede voorraad van Bas-

relieven van Pleifterwerk na de Antieken marmerc
Beelden gevormt , te vergaderen 5 en terzelver

Sd ontbood hy van Florence kleine modellen door
aniel Voltere na de Beelden van Michaël Ange-

lo gemaakt , die te San Lorenzo en aan dc
Graffteeden der Medecis zyn. Met behulp dec-

5ter Beelden vervolgde hy zyne oeffeningen , dik-

wylen by de Lamp werkende, ?

t geen de ongc-

meene yver van dien braaven Difcipel te kennen
geeft.

Vermits hy een vlug, uitgeftrekt en edel ver-

nuft in al zyn doen had , verbeelde hy zy-

ne ontwerpen met een byzondere vloeyend-

heid , arbeidede na de befte Antieke ftukken

en bcnaarftigde zig alleen, om de Natuur in alle

haare Partyen na te volgen en dus niets te maa-

fcen, of 'er moeft leeven in zyn.

Zyne grootfte oplettendheid was in dedoode
Lichaamen te beftudeeren , door welkers konftige

ontleeding hy alles leerde , 't geen hy diende te

•weeten, om volmaakt te worden in 't fchilderen

van
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3

van een voorwerp , waar aan niets ontbrak, door

het aantoonen van de gcfteltenis der Mufculen ,

Peezen en Zenuwen, die een gedeelte van het za-

menftei van een Lyk uitmaaken.

Tot de Ordonnantie zyner Tafereelen nam hy

in agt, kleine modellen te plaatfen en aan dezel-

ve verfchillende dagügten na zyn goedvinden te

gecven. Om een* vafte en wilTc behandeling te

verkrygen raadpleegde hy met de Werken

der bcroemdlle Schilders en leide toe, om
zier een net denkbeeld hunner onderfcheidene

imaak in haar Coloriet en Ordonnantie te

vormen. , Alzo hy niet anders beoogde dan zyn

vernuft te oenenen , werkte hy dikwils_ om niet

voor zommige aanneemers, welke hy in hunne

Werken de bchulpzaame hand bood, en verkreeg

daar door een middel, om de fcherpzinnigheid zy-

ner vindingen kenbaar te maaken : kortom hy

quam tot zulk een volmaaktheid inde konft, dat

en groot ftuk hem minder werks verfchafte dan

aanbeen ander, om zig 'er over te bedenken.

Onder 't getal zyner Tafereelen worden voor de

befte gehouden, de twee , die hy in Madona del

Horto gefchildert heeft ; het ftuk 't geen te

Venctien het Mirakel del Servo genaamd word

cn te zien is in de Capelle van de Broederfchap van

San Marco; de twee van de H. Drievuldigheid, in

welkers een die verborgentheid verbeeld word en

laager St.Auguftinus, St. Francifcus en St. Adria-

nus; dat van Maria Hemelvaart, 5
t geen te Icrofi-

feri voor het groot Autaar der Paters Serviten

geplaatft is
;
nog een Tafereel van de Befnydenis

èn ander Schilderwerk aan het Orgel ; het Tafe-

reel van de Kruisfiging Chrifti (door Agoftino

Carraccio eefneeden) door hem in de Kerk der

Broc-
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Brocderfchap van St. Rochus gefchilderd. Ook
Jecfr hy de beleegering van Zara door Marcus
Juftimanus

9 na dac die tegen de Venetiaanen we-
derlpannige Stad de bezetting van Lodewyk, jLo*
mng van Hongaryen

, ingenpomen had $< ver-
heelt, en een Tafereel gefchildert , het Paradys
genaamd, 't geen in het Hcrtoglyk Paleis op 's
Vorrten Throon in de ruime Zaal van den groo-
ta\ Raad gevonden word 5 en in de Verkiezing-
kamer word zyn Oordeel gezien.

Laaten wy nu eens zyne Tafereeien doorloopen
en aanwyzen waar ;dezelve te zien zyn; als in de
Kerk van 't groote School van de H. Marcus zyn ver-
fèheide Tafereeien Van hem, verbeeldende de Ge-
fchiedeniflèn der overvoering van het Lichaam
van dien Heilig

j
in de Kerk van St. Silvefter

een Gebed in het Hofken en het Doopfel Chrifti

:

in de Kerk van St Joannes den Aalmoeflènier
twee Tafereeien

, het een St. Catharina en
het ander God den Vader den Zeegen aan der)
Doge Gnmani en zyne Gemalin geevendej in het
School van St. Rochus vind men een meenigte
Schilderyen van hem ; in de Kerk van la Madona
del Horto by de Paters van St. Laurentius
Juftimanus in de Capelle der Contarini's een gceld
van St Agnes; aan het groot Autaar twee groote
ftukken

, namentlyk- de Aanbidding van het gul-
de Kalf en hetlaatfte Oordeel, als meede het Schil-
derwerk aan het Orgel 5 in het School der Koop-
lieden zyn insgelyks zeer fraaye ftukken van hem

5
jn de Kerk der Nonnen van St. Ludovicus, Bil-
fchop van Touloufe , aan het groot Autaar een
zending des Heiligen Geefts; in de Kerk van St,
Bonaventura der hervormde Paters van St. Francif-
cus aan het groot Autaar een Crucifix, de Maagd
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Maria eu Joannes ; in die van St. Marcellinus

aan het groot Autaar het Beeld van dien Hei-

lig en de Deuren van het Orgel ; in die van

St. Ermarcorus een Beeld van den H, Leonar-

dus , een Ghriftus Beeld en dat van St. Caro-

lus ; in die der Auguftinen van St. Andreas

,

het Lyden Chrifti, het laatfte Avondmaal en
een Dooden Ghriftus ; in die der Nonnen van

Jefus Maria een H. Familie; in die van den
Propheet Simeon aan het Autaar van het H. Sa-

crament de Verryfenis en in het Comptoir van
de Broederfchap het laatfte Avondmaal; in de Kerk
van St, Sebaftiaan de ftraf der Slange; by
de. ongeneeslyken een St, Urfula; in het School

van de H. Drievuldigheid dertien Tafereelen , zyn-
de Hiftorien , en in de Sacriftye een H. Drievul-

digheid; in de Kerk van St. Gregorius de Verry-

fenis Chrifti en de vermeenigvulding der Broo-

den. Ook heeft by te Venetien in de Kerk van
St. Gervaas het laatfte Avondmaal ( door Sade-

laar gefneeden) gefchilderd , als meede Ghriftus aan

het Kruis en de drie Maria's ; in het Kloofter

der Gamalduler Monnikken een Maria Magdale-

fta; in de Nieuwe Kerk de Geeftêling Chrifti

en zyn Hemelvaart; in de Benedi&iner Kerk van
St. Georgius in de Sacriftye het Beeld van dien

H. ; in de Stad Muran naby Venetien in het Nonnen
Kloofter van St. Bernardus, Maria Hemelvaart,
het Manna in de Woeftyne en David den reus

Goliath verflaande; in dezelve Stad in het School
van St. Joannes het Doopfel Chrifti, zynde dit

het groot Autaar- ftuk; op het Eyland Santa Ma-
jia della Grazzia,doorde Paters Serviten bewoond,
de Deuren yan het Orgel en het overheerly^:

$ukin de Spyskamer, verbeeldende de Maagd Ma-
ria,
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ria, St. Auguftinus en St. Catharina; te Genua
in de Kerk van St. Francifcus St. Jöannes Bap-
tifta Chriftus doopende; te Bologne in de Kerk
van St. Matthias der Nonnen van St. Dominicus

Maria Boodfchap
;
by de Nonnen van St. Petrus

den Martelaar de Bezoeking van de Maagd Ma-
ria aan Elizabeth; in de Kerk van Sanéta Maria

Celeftine St. Urfula met haar gezelfchap. Behalven

alle die Tafereelen worden een groote meenigte

andere op verfcheide plaatfen van Europa gezien,

onder welk groot getal de een wel wat minder

waardig als de andere is;'t geen Annibal Caraecio

oorzaak gaf, om aan zyn Neef Luigi te fchryven

,

dat hy Tintoret zomwylen gelyk aan Titiano be-

vonden had en wederom dikwils verre beneeden

Tintoret zelfs.

Zyne vaardigheid in het zamenftellen van groote

werken en de vrugtbaarheid zyner denkbeelden belet-

tedehemallede partyen zyner Tafereelen zo uitvoe-

rig te doen zyn , als hy wel gewild had
j
dog hy lteldc

het Vuur der verbeelding en den overvloed zyner

uitdrukkingen boven de aanlokkelykheeden der

Werken , en zcide, dat men, om van een ftuk

Schildery wel te oordeclen, vooral moeft letten, of

het oog by den eerften opflag voldaan wierd,en dat

20 den Schilder alle de kond- reegelen wel in agt

genomen had, men zig aan eenige kleine gebree-

ken niet moeft ftooren.

Hoewel hy veel gewerkt heeft, kan men niet

merken j dat hy groote goederen heeft verkreegen

,

vermits hy alleen lyk om roem arbeidede. Van hem

zyn verfcheide Portretten, als dat van Pietro A-

retino en van eenige Koningen en Vorften: het

Portret van den Koning van Vrankryk , Hendrik

den III. heeft hy in zyn reize na Veneiien met
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veel lof en goedkeuring voltooit Eindelyk

na zo veele Werken , dewelke Eeuwen lang

van hem zullen doen fpreeken , zo rocmrug

tig volvoerd te hebben en door zyn hooge Jaa-

ren onder de ongemakken des ouderdoms en van

zyn geltadigen arbeid bezwy kende, ftierf hy An-

no 1594, in den ouderdom van 82 Jaaren, en

wierd in de Kerk della Madona del Horto begraa-

ven.

Marietta 'fintoretta ,
zyne Dogter, fchildcrde de

Portretten volmaakt wel: zy wift haar lchoo-

ne ftem by het liefTelyk geluid der Muficaale in-

ftrumenten, op dewelke zy wonder fraai kon fpee-

len, zo wel te voegen, dat het bezwaarlyk was,

zig niet aan haare bekoorlykheeden over te gce-

ven. Een ryk Heer, zynde een Duitfcher en van

gelyke geboorte als de haare, op haar verliefd zyn-

de , had het geluk , haar Vader en haar te behaa-

gen, en deeze goedaardige Vader wilde den ftnat

van zyn Dogter by het genoegen van haar byzyn

voegen en dat vermaak betaalen door dit paar ten

zynen huize te doen blyvenjdog die vreugdeduur-

de niet lang,dewyl zy voor altoos verdween, zyn-

de zy Anno 1 fyo , 30 jaaren oud , overleeden.

Zyne droefheid hier over was des te ondraagely-

ker, vermits hy zig van haar kant meer genoegen

in zyne hooge jaaren fcheen te moeten belooven,

dan van zyne twee andere Dogters , die in het

Klooiïer van St. Anna, alwaar hy twee (lukken

gefchildert had, den Geeftelyken ftaat aangenomen

hadden. Deeze twee beminneiyke Zufters hebben al-

daar met een ongelooffelyke fpoed en netheid een

Kleed van een Autaar met Beelden geborduert, 'c

geen zeer geagt wierd en de reeden was dat men
haar dood lange betreurt heeft.

Dd On-



flS Konji-Cabinet der Bouw- Schilder-

Onder hen, die de manier van Tintoret het beft
volgden, vind ik, dat Paulo Francefchi, een Neder-
lander, in

5
t Jaar i$<j6 geftorven, en Maarten de

Vos de voomaamfte geweeft zyn. Deeze fchil-

derden by hem eenige Landfchappen, die om dc
goede Ordonnantie een algemeene goedkeuring
verworven hebben. Maarten de Vos was jong toen
hy te Veaetien quam en by Tintoret zyn intrek
mm. Aldaar oeffende hy zig lang en verkreeg
een manier, die in zyne ftukken ligtelyk te onder-
fcheidenis; hy fchilderde weinig Tafereelen, dog
Joan en Raphaël Sadelaar hebben veele zyner Tee-
keningen gegraveerd. Na geheel Italien bezigtigt
te hebben begaf hy zig na Duitfchland , alwaar
hy in 't Jaar 1604 overleed.

Betreffende Paula Francefchi, deeze heeft ver-
fcheide Landfchappen gefchildert , waar in eenige
Jigtvaerdige voorwerpen voorkoomen. Gilles Sa-
dcler heeft 'er vyf Prenten in de breette vangefnee-
den, in een van welke het Bad van Diana ver-
beclt word.

Jan Rottenhamer, van Munchen, heeft ook veel
na Tintoret geteekenten veel van zyn eigen uitvin-

ding gefchildcrd.

Marco Vecello^ Neef en Difcipel van Titiano,
heeft zo wel als eenige andere zeer laffe Werken
gemaakt , niet dat het haar aan iever en oefening,
maar aan bevatting en vernuft ontbrak.

Giacomo da Ponté Bajjano wierd in het Jaar

1510 gebooren ; onder de Schilders van Lombar-
dyen was hy het, die het meed gewerkt en in het
verbeelden der Gediertens het beft gedaagd heeft.

Zyn Vader Francifco da Ponté, oeffende die kon ft

met veel kennis, en groot behaagen in dc gelee -

genheid der Stad Balfrno vindende, om zig aldaar

neder
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neder te zetten, verliet hy zyn eigen land. Hy
volgde de manier van Giovanni Belhni en leerde

zynen Zoon de eerde beginfelen der Teekenkontt,

na hem in de fraaye letteren te hebben doen on-

derwyzen. Vervolgens zond hy hem na Vene-

tien , alwaar hy onder Bonifacius Venuiaau arbei-

dende, door zyne oplettenheid en iever in het vol-

gen der Werken van Titiano en Parmefaan de

grond tot de gelukkige uitvoering zyner onder-

neemingen leide.

Na zyn Vaders dood keerde hy weder na zyn
land, alwaar hy befloot, het overige zyner da-

gen door te brengen en van het Huis , hem by
deeling te beurt gevallen , een afgezonderde een-

zaamheid maakte. Aldaar was het dat hy in den ar-

beid zyn vermaak Schepte en een byzondere ma-
nier aannam, door welke, en wel voornamentlyk
het Coloriet

,
hy eerlang een groote agting

onder de Konftbeminnaars verkreeg , en hoewel
'cr aan zyne Werken een zeekere regelmatigheid

ontbrak , had hy egter een ftout vernuft en heeft

uitmuntende Tafereelen gefchildert , die thans nog
met verwondering befchouwd worden

;
egter had

men in de Kleeding een weinig meer losheid en in

de Plooyen meer natuurlykheid willen hebben > dog
voor 't overige betreffende de Dieren, deeze fchil-

derde hy door een vafte behandeling van 't Pen-
ceel met zo veel Konft, dat men zig verbeelde, in

plaats van de gefchilderde weezentlyke Wol te zien.

Voor den Keizer fchilderde hy twaalf ftukken, ver-

beeldende de twaalf maanden des Jaars en heeft

ook de vier Hoofdftoffen verbeeld : de vier Jaar-

getyden fchilderde hy tweemaal , welkers ontwerp
zeer aangenaam is, rndicn men 'er Landfchapperi

en verfcheide Dieren in ziet, die uitneemend wel

Dd 1 getiof-
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getroffen zyn. De gemelde Tafercelen en andere
worden in het Cabinet van den Prins Leopoldus
Willem gevonden. In de Kerke der Nonnen van
de Needrigheid te Venetien, zyn van hem een Ge-
boorte Chrilti, St. Petrus en Paulus en veel an-
dere ftukken gefchildert. Voorts heeft hy Sebas-
tiano Venerio , Doge van Venetien, zeer veel gepor-
trettcertj als meede Ariofte, Taiïo en verfcheide
andere geleerde Mannen. Ook heeft hy zig zelfs

met een Palet en Penceelen in de hand afgebeeld.

Indien de eerzugt en de ongeregelde begeer-
ten dik wils ontroeringen veroorzaaken , dewelke
vroegtydig het aangenaamfte onzer dagen verlly-

ten, onze gezondheid krenken en ons beletten

het vermaak van een gerufte ouderdom te genie-

ten , die vry is van »je ongemakken
,

waar door de hooge Jaaren den Lyder verdrietig

en onverdraagelyk maaken aan hen, die met hem
omgaan; zo moet men zig niet verwonderen , dat

het gedrag en beleid van Baffan hem het teegen-

deel heeft doen lmaaken : de eenzaamheid van een
gereegeld leeven, gevolgt met al)e ordentlyke ver-

maakelykheeden , die een welbczonne Menfch zig

Zeiven kan aandoen, de voortgang zyner Werken,
zyne groote naam en vier Kinderen , alle gewillig

om hem na te volgen , zyn dingen die iemand

,

fchoon hy zelfs van een zwak geftel was, fterk

konnen maaken en hem in itaat (lellen , om de
quaade invloeden der Jaargetyden en de mocilyk-
heeden des leevens te verduwen, welke egtcr geen
•weezentlyke moeyelykheeden zyn nog konnen
weezen , dan voor zo verre wy zelfs willen , waar
van wy het bewys in Bafian vinden. Eindelyk

de zwakheid des hoogen Ouderdoms, die hy
bereikt had , de guurheid des Winters

, ge-

voegt
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voegt by een ziekte , waar door hy overvallen

wierd , niet konnende weederftaan , ftierf hy in 'c

Jaar 1592., oud zynde 3z Jaaren.

In de aanteekcningen , welke Hannibal Carrac-

cio op de Schilders gemaakt heeft, zegt hy, dat

Baflan door de fraaiheid zyner Tafereelen en zyn
Weeténfchap en Konft niet alleen de Dieren

,

maar ook zelfs de Menfchen bedroogen heeft, en

dat hy eens op een tyd in zyn Kamer komende 'er

zelfs door misleid wierd, willende een Boek op-

vatten , 'c geen 'er flegts een afbeeldfel van was.

De vier Zooncn van BafTan zyn alle Schilders

geweeft en hebben ieder in 't byzonder en op
verfchillende wyze uitgemunt: de eerfte Francefco

genaamd, overtrof de drie andere. Hy zettede zig

te Venetien needer, alwaar hy trouwde en veele

Werken voor de Republiek maakte tot lieraad

der Kerken , als mcede voor reekening van eenige

Ryke Kooplieden , die dezelve in vreemde Lan-
den om haaren grooten naam verkogten , 't geen

zelfs zo verre ging, dat zy 'er Copyen van deeden

maaken, die dikwerfvoorOrigineelcnvcrkogt wier-

den. De Kerk van St. Sophia heeft ten fie-

raad van haar groot Autaar , een groot Tafereel

,

waar in Chriftus predikende en het Volk onder-

wyzende fraai verbeeld is. In de Kerk van St.

Jacobus de Lorio ziet men insgelyks van hem
een Maria Beeld en eenige andere Heiligen, als

meede een Johannes den Dooper in de Woellyne
predikende.

Hy waste Venetien in zeer groote agting, en

in de kragt zyner Jaaren, wanneer een droefgees-

tigheid , door zyne groote arbeidzaamheid en nagt-

walcen ontltaan, de gefteltenis van zyn verftand,

ft eenemaal beroerde en veranderde , zodaanig

Dd 3 dac
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de hy zig inbeeldende Geregtsdienaarentczjen, om
hem gevangen te neemen, iprong hy, op ten tyd
hard aan zyn deur hoorende kloppen , uit zyn ven-
fter op de ftraat en verminkte zyn Leeden , waar
aan hy eenige dagen daar na ftierf, oud zynde 43
Jaaren en een half, in 't Jaar 1 5-94.

Men plag by den Heer Prefident Torigni een
overfraai Tafereel van hem te zien, 't geen jam-
merlyk verfcheurd wierd in de plondering van het
Huis van den Marfchalk d'Ancrej dit ftuk ver-
beelde de ontfehaaking der Sabynfche Vrouwen en
Maagden , een werk dat zeer geagt was. Vermits
hy veele begonne (lukken naliet, zyn dezelve door
zyn Broeder Leander voltooit.

Deeze fchilderde de Portretten volmaakt wel en
was niet agteloos in de Hiftorieftukken $ door zy-
ne verdienften en om het Portret van Maria Gri-
mani wierd hy door de Republiek tot den Rid~
derftand verheeven. In de Stad Muran,naby Vene-
tien, worden eenige ftukken van hem gezien, on-
der andere in de Kerk van St. Stephanus de Mar-
teldood van dien H.j in de Kerk van St. So-
phia te Venetien de Geboorte Chrifti en die van
St. Joannes den Dooper voor de Sacriftye ; in de
Kerk van St. Bonaventura een Maria Beeld , het

Kind Jefus houdende, en Iaager den voornoemden
H. in een eerbiedige geftalte ; in die der Kanon-
nikken van 't genoodfehap van St. Joannes van
JLateraanen een groot Tafereel verbeeldende Laza-
rus Opftanding. Deeze Schilder is re Venetien in

het Jaar 1623 overleeden.

G10. Battifla en Geronimo hebben alleenlyk toe=

gelegt,om hun Vaders Schilderyen te Copieeren;
dit lukte hen des te beeter, vermits zy de konft
uit het Origineel zelfs haalde. Zy hadden zyn

ma-
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manier zo natuurlyk aangenoomen en zig als toe-

geèigcnt , dat haare Copyen dikwils voor Ongi-

ncelen aangezien worden , waar van thans een

groot getal overgebleeven zyn. Egter vind men

van Geronimo in de Kerk der Recolleden van Sr.

Job te Venetien een Geboorte Chrifti en m de

Nieuwe Capuciner Kerk de Geboorte en de Ver-

ryflenis Chrifti. De een is 60 Jaaren oud zynde

geftorven, in 't Jaar 1613, en de andere m 't Jaar

1612, oud 61 Jaaren.

HET

SCHOOL
VAN

B O L O G N E

OF DER

CARRACCIO'S.

Hannibal Carraccio is teBologne gebooren in het

Jaar 1760. Zyn Vader was een Klcermaakcr

en had vecle Kinderen, waar van de oudlte Jgo-

ftino genaamd was, die zig vroegtydig tot de Schil-

der- en Graveerkunde begaf, waar in hy grootc

voortgang maakte. Dejongfte Hannibal genaamd,

wierd tot het Zilver- ofGoudfmeeden gcfchikt;dog

Dd 4 Lw&
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Luigi Carraccio (*) , zyn Neef, die hem leerde

T ckenen,een byzondere gaaf tot dc Schilderkonrb
in hem bemerkende, lokte hem ten zynen huize,
om hem in die Konft te onderwyzen, waar van
hy in korten tyd begrip kreeg en tot zo een vol-
maaktheid kwam, dat hy de hoop en verwag-
ting van alle zyne vrienden ver overtrof. Eeni-
ge tyd by Luigi Caraccio gewoond hebbende be-
iloot hy, met zyn Broeder Agoftino de voor-
naamfte plaatlen van Lombardyen te bezigtigen,

om al 't heerlykfte , dat Corregio en Titiano
aldaar gemaakt hadden , te zien.

Hannibal zig te Parma ophoudende , oeffendc

zig inzonderheid in de manier van Corregio cn
verkreeg begrip zo van de grootsheid en zwier, als

rondheid en verheeventheid van zyn Schilderwerk
in Frefco in de Coepel van de Hoofdkerk en
die van St. Joannes; waarna hy op gelyke wyze
het groot Autaar-Huk der Capuciner Kerk van die

Stad fchilderde,verbeeldende een DoodenChriftusop
een Laaken uitgeitrekt, en op de Schouderen van de-

Maagd Maria leggende. In dit Tafereel zyn insgelyks

veel andere Beelden van zulk een byzondere fmaak
en zinryke Ordonnantie, dat hy van dien tyd af
de vernuften , bequaam om 'er van te oordeelen

,

een groot denkbeeld en verwagting van zyn werk
deed opvatten.

Vervolgengs ging hy na Venetien , alwaar hy
Agoftino Carraccio von4, die bezig was met zig

in de handeling van 't Graveeryzcr te oefTenen, 'r.

geen hy begonnen had by Dominico Tebaldi

,

Schil-

(*) Dec/e is in 't. Jaar 1555 gebooren en was Difci-
pel geweeft van Camillo Procaccino en Profper Fontana,
en overleed in 't Jaar 161 8.
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Schilder en Graveur te Bologne te keren en on-

der Cornelio Cort agtervolgd heeft. Geduerende

het verblyf van Hannibal tc Venetien , maakte hy

vricndfchap met Paulo Veronefe, Tinroret en fa-

como BaflTan , en het beltudeeren der (lukken bo-

ven de Oeffening van het Penceel (het welk hy

voor een tyd opfchorte) ftcllende, hield hy zig ai-

leen beezig met het befchouwen der Tafereclen van

die groote Mannen, om de geftaken en grondre-

gelen derzelve wel na te fpeuren.

Te Bologne wedergekeerd zyndc, fchilderdc

hy in de Kerk van St. Gregorius den Doop van

Chrifti, en een Maria Hemelvaart in de Kerk der

Minderbroeders Conventueelen van St. Francifcus.

Deeze twee Schilderyen gaaven hem een zo groo-

tenroem, dat Luigi Carraccio ten uiterfte veriteld,

van zo veel lloudieid en kragt in de verdeeling

zyner Werken te zien, de manier, die hy van Ca-

millo Procaccino aangenomen had , verliet, endoor

een wonderbaare omkeering ft geen in de geftelheid

der konden zeer dikwerf gebeurd) een Leerling

wierd van den geen, wiens Meefter hy geweeft

was.

Laaten wy ons een weinig inlaaten in het aan-

haaien van cenige onderfcheide Werken van Han-

nibal , welke in Kerken en andere openbaare Ge-

bouwen gezien werden: als te Reggio in de Dom
of Hoofdkerk twee Tafereelen* zynde het een St.

Georgius en het ander St. Catharina 5 te Parma in

de Bibliotheek een leggende en flaapende Venus

cn eeni^e andere Schilderyen ; Te Bologne op

een Deur van het Ziekenhuis der Olivetaaner Gee-

ftelyken een Ecce Homo; in het Konft-Cabincc

van het Paleis van Angeleli te Bolcgne het be-

roemde Stuk,verbeeldende deOpftanding Chnfti,

Dd f voor
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voor welk drieduizend Piftoolen geweieert is; in
de Kerk derzelve ftad een Schildery in Frefco
van den voornoemden Heilig* in die van St Fe-
hx een Crucifix, de Maagd Maria, St. Joannes,
5>t. *ranciicus en St. Petronius; in de Kerk te
Spolette een Tafereel , waar in de Maagd Maria
in de Wolken haar Kind gulde Manna aanbied •

nog zyn 'er verfcheidc andere Beelden.
Het zal niet ondienftig zyn alhier iets van Gï-

mllo Procaccino te zeggen. Deeze had een Broe-
der

, in de weetenfchappen deezer konft zeer
bedreeven. Beide gingen zy zig te Milaan ne-
derzetten

, alwaar zy Werken uitvoerden , die
met verwondering befchouwt wierden en hen aan-
merkelyke vergeldingen en bedieningen toebrach-
ten.

Eenige tyd 'er na, Agoftino mecde te Bologne
wedergekeert Zynde, gaf geleegenheid tot het op-
rcgten dier beroemde Academie der Carraches , waar
toe zyn uitfteekend vernuft veel toebragt. Deeze
twee Gebroeders arbeideden met elkander in alles zo
eendragtig , dat zy zig niet ontzaagen , veele aanziene-
lyke Werken te onderneemen, welkers eer en voor-
deel zy met elkander gelykelyk deelde, waar by zy
hun Neef ook in haar Genoodfchap naamen, om
Jmn gedeeltelyk in de onderhanden hebbende wer-
ken te onderfteunen.

De drie Carratzen hebben in het Paleis van
Zampieri veel om ftryd gefchilderd tegen Guido
Rheni, Albano, Guercina del Cento en Colomno

;

ook hebben zy met hun driën in het Palcis Mag-
nam gefchildert

; ondertuflchen verwondert men
2ig, dat Agoftino, die de oeffening van 't Graveer-
yzer voor het Schilderen fcheen te verkiezen , in die
korten tyd zo een groot Meefter in de konft ge-

worden
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worden is, en dat Luigi zulke groote voortgangen

in zyn manier maakte, dat alle hunne Teekeningen

door een Zelve Geeft fchynen beftierd te zyn. Han-
nibal bracht door zyn vriendelykheid veel toe tot de

goede verftandhouding,die tuüchen hen was, zyn-

de uit de natuur niet aan de wangunft onderhee-

vig nog ook geneegen eenige heerfchzugtige voor-

neemens te fmeeden; hy oeffende zig met de twee

andere, als met zyns gelyken en bejeegende hen

uiet zulke eerbiedige gemeenzaamheid, dat nooit

eenig verfchil of krakkeel tuffchen henlieden

ontftond , en egtcr word Hannibal te regt de

eer toegefchrecven hunne Mcefter geweeft tc

zyn.

Hier van zag men de volle blyken, toen hy het

Genoodfchap brak 5 want Agoftino zettede zig we-

der aan 't Graveeren en Luigi genoodzaakt zynde

alleen te werken en de gewoone behulpzaamheid

miffende, die by de zulke gevonden word, welke

door de geneegenheid en overeenkom ft gemeenlyk

een naauwe verbintenis te weeg brengen, wierd

agteloos
j

dog Hannibal , wel verre van te

daalen , was alleen bedagt , om zig door nieu-

we onderneemingen te verheffen en vervolgde zyn

werk met te grooter fucces , vermits hy meer ken-

nis en bequaamheid bezat.

Luigi egter geleegenheid vindende in de Kerk
der Carmeliter Nonnen te Bologne een Tafereel

te fchilderen, verbeeldende de H. Maagd ten voeten

uit, op een halve Maan ftaande, en beneevens haar

St. Francifcus en St. Jeronimus, liet niet na daar

in te doen zien, al wat de verbecldingskragt,in een

Geeft zo doordringende als dezyne, kon voort-

brengen , en de eenzaamheid belette hem niet toe

de volmaaktheid te komen in een konft» waar in

dc
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de ommegang met Menfchen zyn grootfte vermaak
fcheen te zyn.

Hy heeft nog veele en de volgende Werken ee-
fchildert. In het Theatiner Kloofter te Milaan%
Geboorte Chrifti en een ander Tafereel van een
Heilig , die onthalft ftaat te werden ; te Piazenfa
in de Domkerk het Beeld van St. Martinus

;
dog

het pronkjuweel zyner Werken is te Bologne. Al-
daar ziet men in het Kloofter der Olivetaaner een
gedeelte zyner Schilderyen. Zyne Leerlingen heb-
ben 'er de Gefchiedenis van St. Cecilia en van St.
Benedidus gefchildert. In 't vertrek der Gaden heeft
Luigi Carraccio gefchildert

, hetgezigt van St. Pe-
trus, zynde het Laaken vol onreine Dieren; in het
Carthuizer Kloofter een Geefleling Chrifti en de
Prediking van Joannes in de Woeftyne ; in de
Kerk der Nonnen van den H. Petrus de Marte-
laar een Verheerlyking van Chriftus op den Berg;
in de Kerk der Nonnen van St. Chriftina een He-
melvaart Chrifti tot het groor Altaar; voor de Re-
guliere Canonikken een St. Salvator en een Ma~
ria Hemelvaart; in de Kerk van St- Paulus een
fraaye Heerlykheid van het Hemels Parad ys ; in de
Kerk van Corpus Domini de verfchyning onzes
Heere aan de Oudvaders in het Voorburg der Helle
en aan de H. Maagd. Item een Begraving der H.
Maagd met de Apoftelen rondom ; in de Kerk van
St. Antonius de Heilige Kluizenaaren der Woe-
ilynen , en boven al een St. Antonius ; in de Domini-
caner Kerk de Openbaring der H. Maagd aan St.
Hiacinthus, die gereed ftaat om de Mis te leezen,
cn een Tafereel van St. Raymundus in zyn Capel!
Ie. In de Hoofdkerk een Schildery van St. Pe-
trus, voor de H. Maagd knielende in het byzyn
der Apoftelen. Item ter zelvcr plaatfe een Maria

Bood-
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Boodfchap; in de Oude Kerk van St. Lconardus

de Marteldood van St. Urfula, als meede de O-

penbaaring van de H. Maagd aan St. Urfula 5 in

de Kerk van den H. Vitalis een Beeld van St.

Rochus ; in de Kerk der Paters Minnebroeders

Conventueel van St. Francifcus het Beeld van

St. Carolus cn Pauius bekeering j in de Kerk der

Nonnen van Joannes den Dooper een Tafereel

van de Geboorte van dien Heilig ; in de Kerk

van St. Gregorius een St. Joris; in de Zaal van

het Paleis te Bologne zyn agtien ftukken , verbeel-

dende de Hiftorie van Jafon ,door Agoftino, onder

het beftier van Luigi gefchildert } item tien andere,

dezelve Gefchicdeniffen ten voorwerp hebbende

,

door Albano , onder het opzigt en beftier van Lui-

gi, als meede verfcheide andere door zyne Difcipe-

kn vervolgt; in de Kerk der Paters Oratooren

een Ecce Homo; in de Kerk van St. Bartholo-

meus van den Rhyn heeft hy twee kleine Tafe-

reelcn, verbeeldende de Befnydenis van Chriftus en

de Aanbidding der drie Koningen, gefchildert; in

een Capelle van de H. Kruiskerk een ander ftuk,

verbeeldende het Kind Jefus zyne trouw St. Ca-

tharina aanbiedende in het byzyn van St. Bene-

di&us en andere Heiligen, waar van de verfierfe-

len op zyde in Frefco door Lugio Maflari gefchil-

dert zyn. Aan het groot Altaar van St. Rochus

Kerk ziet men het afbeeldfel van dien Heilig door

Balthafar Aloïfo gefchildert cn door deszelfs Mees-

ter Luigi Carraccio geretoucheert ; dezelve heeft

in de Kerk der Paters van den derden Reegel de

bezoeking van de H. Maagd aan St. Elifabeth

gefchildert > te Imola naby Bologne in de Kerk der

Jacobineneen ftuk, verbeeldende St. Urfula } in dc

Breederfchap van Si. Carolus het Tafereel van
dien
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dien H. op zyn kniën leggende. Na zoo veele
Werken afgemaakt te hebben overleed hy te Bo=
lognein het Jaar 1618, in den ouderdom van 62
Jaaren, en is in de Kerk der Dominicaner Mon-
nikken begraaven.

Het Tafereel, \ geen Hannibal Carraccio voor
een Particulier gemaakt heeft , verbeeldende de
Verryflènis Chrifti ,is een der geenc, die het meeft
geagt word ; ook fchilderde hy te Reggio het Ta-
fereel, dat in 't vervolg door Guido Rheni kefnee-
den is, waar in St. Rochus Aalmoeflen uitdec-
lende verbeeld ftaat. Dit ftuk beruft in het Paleis
van den Hertog van Modena., beneevens verfchei-
de andere, die hy te Reggio fchilderde. Verfchei-
de andere Werken te Bologne vervaardigt hebben-
de wierd hy in het voorneemen, om zig na Ro-
men te begeeven, door den Hertog van Parma be-
gunftigt ; deezen Vorft droeg hem voor aan den
Kardinaal Farnefc tot het befchilderen van de Gal-
lery en de vertrekken van zyn Palcis; zulks Han-
nibal befchreeven en genoodigt wierd te Romen te
komen werken.

By zyn aankomft liet hy aan de gemelde Kardinaal
een Tafereel zien, door hem te Parma gefchilderr,
verbeeldende St. Catharina, 't geen zyn Eminen-
tie gunftig aannam , die van toen af aan bevel
gaf, dat Hannibal op gelyke wyze als zyne voor-
naamfte Huisbedienden bejegend zoude worden, 'c

Eerfte Tafereel, dat hy in het Paleis van den Kar-
dinaal Farnefe in de Capelle fchilderde, verbeel-
de de Gananeefe Vrouw.
Te Romen met 'er woon zynde, wierd hy ver*

lokt door de weergalooze fraaiheid der Antieke
Hukken, en van toen af aan begon hy te recht te

oordeelcn , dat de Teekenkunde de waare en op-

regte
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regte grond der Schilderkonft is , en dat het met
reeden was, dat de hoogfehatters van Raphaël, de-

zelve boven het Coloriet ftelde , die de Schil-

ders van Lombardyen met zo veel ernft zoeken;

zulks hy van zyn eerfte manier, die veel na die van
Corregio zweemde, afftapte, om het zuiver natuurly-

ke van de fmaak der Antieken te volgen, befchouwen-

de hen zo naarftig,dat hy zig dezelve in zyn denk-

bcelde prentede. In het Paleis van den Kardinaal

Montaltc word een H. Familie van Hannibal ge-

zien en een diergelyk ftuk, (dog op een ander

manier behandeld; in het Paleis van den Prins Lo-
dewyk j in die twee ftukken vertoont zig een ver-

nuft, dat de konft in de grond verftaat, om dezel-

ve na zyn wil te konnen behandelen.

Weinig tyd na dat Hannibal te Romen geko-
men was, deed een Edelman van den Kardinaal
Farneze voorbedagtelyk een Copye van de H. Ca-
tharina,door hem teReggio gefchildert, ontbieden,

waar uit gezien konde worden, dat 't zelve door
Lucio Maflari (een Difcipel dier beroemde Man-
nen) gecopieert was. Hannibal vond goed het
zelve te retoucheeren en maakte 'er by geluk een
St. Margareta van, die nog heeden in de Kerk
van die H. te Funari gezien werd ; zo dra dat Ta»
iereel gcplaats was, quamen alle kenners en lief-

hebbers het zelve bczigtigen : Michael Angelo
da Carravagio was een der eerfte, om het te bc-
fchouwen,en riep uit: Dat niets béquaam was zyn
geneegenheid meer te voldoen , dan Mannen te

zien, wiens naam en agting door dusdanige onge-
mecne werken onderfteund word , en dat diergely-
kt luiden in aanmerking hunner Werken de on-
fierffelykheid verdienden.

Ten tyde Hannibal aan dat Tafereel arbeidede,

hield
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hield het denkbeeld van d<* Gallerye van Farneze
zyne verbeelding geftadig onlecdig. Te dier plaat-
ze fchilderde hy verfcheide Verdigtzelen en Hifto-
rien, die als zo veele opmerkingen en zecden-lef-
fen zyn voor hen , die er den waaren zin van kon-
nen ontdekken. Dat groote werk word aange-
zien als een der geene, waar in de Carraccio's het
meelt uit^emund hebben en met regt het wonder-
ftuk hun s vernufts genoemd is.

Deeze Gallery is van zulkeenegelykvormigheid,
dat alles van dezelve hand en met het zelve vernuft
fchynt voortgebragt te zyn. En alhoewel de roem
dergeheele Ordonnantie Hannibal toekoomt, is het
egter zeeker, dat alle de ftukken niet van zyn hand
zyn, waar van dit de waare reeden is, dat het Ta-
fereel, waar in Galathea in de Armen eener Triton
verbeeld word

,
geheel doorAgoftino isgefchildcrt

,

zo wel als dat van Cephalus met Aurora. Her
Tafereel verbeeldende een jonge Dogter, die een
Eenhoorn omhelst , is van Dominikyn. Het ftuk
waar in Poliphemus aan de Zeeftrand gezien word
en Galathea in haar Zeefchulp door Dolphynen ge-
trokken , is een der twee fraaifte van de Gallery;
het Beeld van Poliphemus is in een grootfer ma-
nier en fmaak dan de andere geteekent. Dit is het
laatfte ftuk dat Hannibal gefchildert en waar meede
hy dat Werk voltooit heeft. Zulks gefchiedde in

h Jaar itfoo na een achtjaarigen arbeid; dog de
belooning dier onderneeming zo min aan 't werk
als des zelfs waarde beantwoord hebbende , nam
hy een befluit , in 't vervolg niets te ondernee-
men,'tgeen niet door een verwagting ,gelykvormig
aan zyn groote verdienden, onderfteunt was. Eg-
ter verwonde eergierigheid en de voortgang zyner
Difcipelen zyn genomen befluit, zulks hy niet .Sten

wei-
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weigeren het werk dat hem aangeboocfêh wierd

voor de St. Jacobs Kerk der Spanjaarden , en na

derzeiver Tcekeningen en Schetfen gemaakt te heb-

ben, gaf hy het geheel aan Albano , een zyner

befte Dufcipelen over, alleenlyk voor zig behou-

dende het Autaar-ftuk 't geene hy , met eenige an-

dere Beelden ten fieraad der Capelle, Sc" Diego

toegewyd, gelchiiderd heeft.

Deezen grooten Man kan niet genoeg gepree-

zen werden, wegens de vriendfehap en liefde, die

hy zyne Leerlingen toedroeg; hen niet alleen met

woorden , maar ook met zyn voorbeelden onder-

wyzende ,
ging hy haar werk na , en leerde haar

de behandeling van het Penceel, om hen dus

in de voornaamfte gebruiken der Konft be-

quaam te maaken, en alle de kenteekenen van

deftigheid , waar van hy zelfs het Origineel

was , in te prenten. In zyne zaamenfpraaken

drong hy voor alle dingen aan , op de naau-

keurige Teekening der ueelcn van 's Menfchen

Lichaam, en om inzonderheid agt te geeven op

deOoren v 't geen te dikmaals verfloft word, en

die egte/door derzeiver natuurlyke verbeelding,

aan eerï werk het Merkteeken geeven van uit de

hand vim een bedreeven Meefter gekomen te zyn

;

ook zyn 'er onder alle de natuurlyke Schilders gee-

ne dandeCaraccio's gewceft, die zig op de beftipte

verbeelding dier Leedemaaten ernltiger toegelegt

hebben. Hannibal heeft veele ftukken tot Cabi-

netten gefchildert ; onder andere een Danaë in het

Lufthuis van Pamphilien in dat van Aldovrandini.

In het Lufthuis van Montalteen in het Paleis van

Borgheze een Krooning van de H. Maagd en ee*

nige andere, zynde Beelden en Landschappen. De
Markgravin van Saunaize had te dier tyd de Mar-

E c tcldood
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teldood van St. Laurentius, als meede een Joannes
Predikende in de Woeftyn, en de VJugt na Egyp-
ten, die de Kardinaal Mazaryn heeft doen koopen

$
cn thans in het Cabinet des Konings van Vrank-
ryk gezien word. In het eerfte deel der Taferee -

len van 's Konings Cabinet is reeds gezegd, dat dc
Marteldood van St. Srephanus, van Hannibal Car-
raccio gefchildert, door den Markgraaf van Rarn-
bouillet uit Romen gebragt en naderhand door
den Hertog van Montauzier aan den gemelde Ko-
ning overgegeeven^ is. Betreffende het Tafereel

,

verbeeldende Maria's Heemelvaart door den zeiven
Schilder,, H welk geenzints tot het geringfte fie-

raad van 's Konings Cabinet verftrekt, is te Ro-
men door den vermaarden Liefhebber den Heer de
Charmoy en na zyn dood op zyn Erfhuis door
den Heer de la Feuüle gekogt, die het zelve be-
neevens ecnige andere ftukken aan den Konin<*
verkogt heeft.

Wy zullen geen gewag maaken van het Tafe-
reel , verbeeldende het Gebed in den Hof van Get-
femané , 't geen zo langen tyd ten fieraad van het
Konft- Cabinet des Konings van Engeland ver-
ftrekt heeft 5 nog van eenmeenigte andere, die bv de
Vorften verfpreid zyn en onder de Beminnaaren
dier overheerlyke ftukken , zo wegens de Beel-
den als om de Landfchappen

, waar in hy uit-

muntede, door de gedaante, die hy aan de Boo-
men gaf en dewelke hy op een zeer lugtiee
wyze behandelde. Kortom men km zeggen , dat
hy, .uitgezonden: Titiano , de fraai fte' gemaakt
heeft^ zo met het Penceel als met dc Penj ook
heeft hy verfcheide Prenten geetft.

Deezen grooten Man kon op een bevallige
wyze de manier zo wel van de een als van den

ander
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ander nabootten. Nu was hy eens Corregio dan

weeder Titiano , ja zelfs dikwils beluft niet min-

der dan eene Raphaël te zyn, en dit alles door

zyn gelukkige overeenkomft van vernuft , waar
door hy met de Konftenaaren konftig was , en

dikwerf konftiger dan zy met haar alle.

Hy was zeer vaardig in boertige verbeeldingen,

*t geen zyne vrienden dikwils ftof tot lagchen

gaf, als zy verminkte Beelden zagen, die uit de

natuur zodaanig niet moeiten weezen. De Prin$

Neroli had een Boek, h geen hy in groote

waarde hield en vol van diergelyke Teeke-
ningen yan dien Schilder was , welke niet zel-

den zyn vermaak nam , om aanzigten onder
vreemde gedaantens te verbeelde: by voorbeeld,

hy gaf een Menfchelyke gelykenis of verbeelding

aan 't geen tigentlyk maar de gedaante van een.

Dier had.

Ook heeft hy verfcheide Beelden, ten getaale

van 80 geteekent , verbeeldende het Geroep van
'i Volk, h geen allerlei foorten van Waaren langj

de ftraaten van een Stad uitvent , die ook gegra-

veert en breedvoeriger in de hier vooren aangehaal-

de Catalogus der Caraccio's gemeld zyn.

De Artzen , die gemeenzaam met hem verkeerde,

befpeurende, dat hy door een innerlyke, nogtans
bedekte, droefgeeftigheid bezet was

,
gaaven hem

den raad , ter verquicking van zyn Geeft en om zyn
Lichaam te herftellen van lugt te veranderen, en
zettede hem aan , om een reis na Napels te doen

,

waar
s
in hy Jbew;Uigde

?
tragtende zig zelfs eenig

vermag 4» geeyen
;
dog naauwlyks was hy al-

daar aangekoomen of wierd genoodzaakt weder na
Romen te keeren , welke reize hy in de grootfte

hitte aannam, die hem geweldig trof
\
nogtans was

,
Ee 2 dit
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dit ongemak de eenige oorzaak van zyn dood niet

;

maar zyn ongereegelt leeven met de Daines bragt

'er ook veel toe, zulks hy den 15". July 1600 na

een ziekte van eenige daagen in den ouderdom van

49 Jaaren overleed, en in de Kerk de la Rotonda
begraaven wierd.

Ik vinde niet ondienftig noopens de Werken
van dien grooten Man eenige aanmerkingen te ma-
ken , om U een volkomener denkbeeld zyner konft

te geeven. Voor eerlt zal ik U zeggen, dat de

Schilderkonft aan hem ten hoogllen verpligt

is den ftaat, waar in zy zig thans bevind , en dat

zy aan zyn wonderbaar vernuft de herftclling

van het verval der Teekenkunde moet dank wee-

ten, dewyl hy dezelve met de kragt van het Colo-

riet zo naauw verknogt heeft en de ftrafheid van

het Antiek met de zagtheid van het natuurlyk

zodaanig vereenigende, dat dezelvcgelyk als in el-

kander gefmolten en ingelyft fcheenen te zyn. Hy
verftond de kragt en verdeeling der Coleuren

na de wyze van Titiano ook zeer wel, en te Ro-
men zynde ,

ging hy van de navolging der natuur

en Coleuren over tot de fchoonheid en volmaakt-

heid der konft, welkers edelfte bewerpen hy door

'c beichouwen der Antieken beereepen en zodaanig

ïn zyn verftand gedrukt heeft , dat hy dezelve

evennaarde
,
byzonder in de graauwe Beelden ,

die men in de Gallery van Farnefe ziet. Hy hield

Raphaël voor een Meefter en een onfeilbaaren

Leidsman j dog in de manier van Michaël Angelo
verwerpende al 't geen 'er te droog in was, en zy-

ne gemaaktheid, om de Mufculen en Zenuwen al

te zigtbaar te maaken, leiden hy zig alleen toe,

om al het fraaifte in zyne naakte Beelden \ die aan

het verwulft van de Capelle, in zyn ftuk van het

Oor-
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Oordeel ,

gezien worden, na te volgen.

Hannibal tragtede het denkbeeld van een vol-

maakte fchoonheid , met het geen de natuur aan

hem vertoonde, wel te vereenigen. Hy verkreeg

te Romen een fterker fmaak en een naauwkeu-

riger manier van Tcekenen , dan hy te voo-

ren had. In de Beelden en Ornamenten, wel-

ke door hem in Pleifter in het Paleis van Far-

nefe gemaakt zyn, heeft de Konft nooit een ver-

menging van fieraaden aan het gezigt vertoond,

dewelke meer verwondering veroorzaakt; en de

byzondera Tafereelen van gemelde Gallery zyn zo

veel agting als die van Raphaël waardig.

Hannibal heeft in het verbeelden van eenige On-

derwerpen wat te ongefchikt geweeft, waar in hy

ftof tot lagchen verfchafïènde , de leevendigheid

van zyn verftand te gelyk met het misbruik zy-

nergaaven te kennen gaf, dewylhy zyne koltelyke

uren befteede tot het fchilderen van voorwerpen,

die de Godsdienft en Eerbaarheid verbieden aan-

fchouwt te worden, en daar zelfs 't gemoet der

Vrygeeften, zonder afkeer en den maaker te laa-

ken , niet op kan denken : dog veele zyn

'er, welke tot die ongefchiktheid vervallen zyn*

en is de reeden niet dikwerf de grond van het

quaad gebruik , 't geen wy van de reeden maa-

ken?

Om van onzen Carraccio eeen quaad denkbeeld

over te laaten , zal ik de befchryving zyncr Wer-
ken met een Geeftelyk {luk eindigen, welkers

voornaamfte onderwerp hier volgen.

In de grooteZaal van het Profeflen Huis der Pa-

ters Jefuiten, ziet men een Geboorte Chritti van

zyne uitvinding , waarin alle öt Beelden , ieder vol-

gens zyn vcrfchillend Cara&er, fchynen te fpree-

Ee 3 ken:
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ken: dit Schildery 't geen eigent!yk een Nagt
verbeeld, is des niettemin verligt, dog ofitfarmr
alleenlyk zyn Ligt van een zeekere helderheid
over het Lighaam van het Kind Jefus verfpreid

,

waar van zig de weeromkaatzing everireedig
over alle de Oppervlaktens van dat wonderbaar
werk uitbreid, en elk Beeld ontfangd Zo veel
wederkaatzing van Ligt , en zo veel Coloriet
als het van nooden heeft, om deszelfs beweeging
en geftalte,ten aanzien van den afftand, waar in zy
van elkander ftaan, te onderfcheiden } op zodaanige
Wyzej dat die, welke het naait by het Kind Jefus
zyn

i de uitbreiding van dat ligt befwaarlyker
fchynen te konnen Wederftaan , dan die , wel-
ke in verder afftand gezien werden, en die cgter
hun hand voor haar oogen houden, om de verblin-
ding te beletten: de een ftaat met verwondering
ineen groote eerbied ,de anderen , als verrukt, haa*
len hunne fchoüders op 5 deeze wyft het Kind aan
zynen Metgezel , de andere ziet hem met verlief-

de oogen aan; ginder ziet men 'er een vriendelyk
3agchcn, als of hy zyne makkers nöodigde , om aan
Zyne blydfchap deel te neemen. De Maagd Ma-
ria is in een zeedige geftalte als knielende, met aan-
dagt den nieuwgebooren befchouwende, die haar
teederlyk aanziet} eindelyk kan men zeggen

, dat,
behalven de fpraak , 'er alles fchynt in te 'leeven en
zo wel getroffen is , dat het gezigt cn verftand
als in twift zyn, welk van beide de nieefte reeden
Van vergenoegen heeft.

Van zyne Difcipelen Vind trien eenige 1"afereer
len, welke wel verdienen met aandagt befchouwt te
Worden; een gedeelte derzeive is in de Kerk del ld

Madona del Popoio. De voornaamfte zyner Leer-
lingen waaren

Dome-
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Dominikyn,

Quido Rheniy

Albano,

Lanfranc en

Antonio Carraccio.

Antonio Maria Panico, vanBologne, heeft mee-

de onder hem gearbeid, en van deeze zyn verfchei-

de Tafereelen , waar onder eenige door Hannibal

Carraccio zelfs geretoucheert. Onder andere heeft

by drie Tafereelen voor de Kerk van Monte Fiaf-

cone , en in de Domskerk van Farneze het Tafe-

reel en de vyftien Verborgenheeden van de Rooze-

krans gefchildert.

Taconi, geboortig van dezelve ftad, woonde by

Hannibal in huis , bediende zig van zyne Teeke-

ningen, en verzocht hem een deel zyner Werken

te retoucheeren. Hannibal deed meer voor hem,

dan hy ooit voor zyn eigen Broeder Agoftino en

voor zyne andere Difcipelen gedaan heeft.

Lucio Mafari, insgelyksvan Bologne, heeft alle

de Werken van de Carraccio's het beft Gecopieerd.

Sixto Badalocchio van Parma, was een der befte

Teekenaars , die onder hem geleerd hebben. Hy
quam zeer jong te Romen met Lanfranc,zyn Lands-

man, en leerden beide onder Hannibal , na wiens

dood zig Sixto met Antonio Carraccio na Bologne

begaf: eenige tyd daar na te Romen weederge-

koomen zynde, ondernam hy verfcheide Werken

in een Logie van het Paleis der Verofpi. In het

eerfte van die Schilderyen verbeelde by Poliphe-

mus met Galathea, en in de tweede Poliphemus

met Acis, welke vlugtende is.

Hy heeft verfcheide Prenten geëtft ; onder an-

Ee 4 dere
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dere zes naCorregio en een na het Antiek Beeld van
Laocoon te Belvedère, gelyk ook met Lanfranc dc
Gefchiedenis van het Oud Verbond na de Schilderyen
van Raphaël

, 'tgeen in de Logies van het Vaticaan
zyngegraveerd ; waar van zy een Boek maakten en
het zelve aan Hannibal opgedraagen hebben. Sixto
keerde weder na Bologne, alwaar hy geftorven is.

Van Jgofiino Carraccio zullen wy zeggen, dat
hy in het Jaar 1577 gebooren en meteen wonder-
baare begaaftheid tot de Weetenfchappen en
Kontten voorzien zynde, alles leerde en maakte,
wat hy wilde en hem in 't hoofd fchoot: ook
was hy een goed Wysgeer en Wiskonftcnaar,
en beminde de Mufiek en de Dichtkunde

;
dog

Zyn grootfte geneigtheid tot de Schilderkonit
itrekkende, hield hy zig meeft bezig met de Tee-
kenkunde, en nam daar in zo fterk toe, dat hy
des te ligter in de andere Weetenfchappen
voortgang konde maaken. Hy had een zo vlug
begrip, dat de Beeldhouw- en Graveerkundc
hem zo min werk als oplettentheid koftede. On-
der Domenico Tebaldi had hy het Graveercp.
geleerd , en was zo voorfpoedig in die konft,
dat hy eerlang zyn Meefter verby ftreefde!

Hy begaf zig in gezelfchap van Hannibal na Lom-
bardyen, alwaar hy voor een ige tyd dc oeffening
van Schilderen {laakte, anderzints zoude hy lich-

tclyk de befte Schilder gelyk geworden zyn ; maar
hy hervatte t'eenemaai de oeffening van het Gra-
yeeren en maakte zig , na de manier van Corne-
lis Cort, zo bequaam, dat hy verfcheide Portret-
ten na Luigi en Hannibal Carraccio met fucces ge-
fneeden heeft.

Na zyn wederkom ft van Vcneticti arbeidde hy
voor de Carthuizer Monnikken te Bologne, en

ïchil-
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fchilderde aldaar het Tafereel , verbeeldende de

Communie van St. Jeronimus. Zommige verzee-

keren, dat hy in de uitvoering van dat werk niet

alleen gearbeid , maan Hannibal hem geholpen

zoude hebben : wat 'er ook van zyn mag , is het

echter een zyner befte Stukken. Hier na vervoeg-

de hy zigte Romen by Hannibal, van waar hy

weder na Parma gekeert zynde eenige an-

dere Werken voor den Hertog Ranuccio fchil-

derde j als meede in het verwulft van de Kamer

van dien Vorft verfcheide onderwerpen, betrek-

king hebbende op de liefde tot de Deugd, de

Eer en de Eigenbaat, al het welk hy onder ver-

fcheide verdigtzelen behandelde. Onder andere

werken heeft hy in het Nonnen Kloofter van St.

Catharina gefchilderts te Reggio in de Kerk van

St. Prosper een dooden Chriftus en de drie

Maria Beelden ; te Bologne in het Paleis der Riat-

ti's de beroemde Diana, welke ten gevalle van

Endimion uit den Hemel daald; in het Vertrek

der Gallen in het Kloofter der Olivetaanen eeni-

ge Sehildcryen, onder andere een fraai ftuk, ver-

beeldende het laatfte Avondmaal ; te Venetien in

het School van St. Rochus een Chriftus aan het

Kruis, en eindelyk in de Kerk van St. Bartholo-

meus van den Rhyn te Bologne, de Geboorte

Chrifti en twee Propheeten in het verwulft ver-

beeld. Zyne vroegtydige dood de uitvoering zy-

ner voornceraens verhinderende, bleef 'er een open

vak in dat laatftgemelde Schildery
;
dog 't geen men

niet goedvond te doen vullen, dan alleen door een

Lofreeden van dien grooten Man. Geduurende

eenige uren verligtenis in zyne ziekte fchilderdc

hy voor de Recollec~len van Parma het Tafereel

,

Petrus weenende verbeeldende , en ondernam zelfs

£e 5- het
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het laatfte Oordeel; dog naauwlyks de Tce*
kening daar van begonnen hebbende wierd hy
door de dood overvallen, in 't Jaar 1505, zynde
48 Jaaren oud, en is in de Kerk der Paters Rocoi-
le&en begraaven.

Hy liet tot opvolger Antonio Carraccio, den wel-
ke hy Hannibal aanbeval , en voor wien deeze
veel zorge droeg, hem Teekenen leerde , en de
fraaifte Werken , die te Romen waren, deed beftu-

deeren.

De Kardinaal Tonti liet hem in de Kerk van
St. Sebaftianus, buiten de Stadsmuu ren , werken , en
drie Capellen in de Kerk van St. Bartholomeus op
het Eiland in Frefco befchilderen. De Capelle, St.

Carolus toegewyd, is de laatfte, waar in hygefchil-
dert heeft. Onder verfcheide ftukken van de Ge-
fchiedenis

- van dien H. is dat, 't geen men thans

op het groot Autaar vind , een der kragtigfte j

men ziet 'er een Landfchap in van een volkome
goede fmaak , en uit het overige der Ordonnantie
kan men van zyn bequaamheid oordeelen. Hy
heeft niet lang geleeft, \ zy uit oorzaak van zyn
werkfaamen geaardheid , 't zy om de quaade ge-
fteltenis zyns Lichaams: eindelyk allengskens on-
der de zwakheid, die hem deed uitteeren, bezwy-
kende, ftierf hy 35: Jaaren oud zynde, in 't Jaar

1618.

Men ziet in het Cabinet des Konings van Vrank-
ryk een Tafereel van hem, de Zondvloed ver-

beeld. Zie daar hoedanig de Carraccio's geweeft
Zyn ; zie daar hunne Kenteekenen , hun Leeven
en Dood. Ik derf met een gevoelig leetweezen

zeggen , dat hunne Faam en Fortuin verre be-

needen den roem waareii
i

die zy door hun-
neWerken na haar dood verkreegen hebben. De

ree-
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rceden van deeze tegenthydigheid is , dat zy de

Schooien van Caravaggio en jofeph Arpinas tegen

hadden , cn Romen te dier tyd zo verdeeld Was
,

dat deeze laatftgenoemden veel meer aanhangers

hadden dan die doorlugte Carraccio's, welkers

gedagtenis eeuwig zal leeven.

De eerfte Leerling dier beroemde Academie

was Dominikyn ; deeze ontbrak het aan geen

roem, dog die hem door de groote Wangunft zy*

ner vyanden betwift wierd : want zy zig magtiger

en meer dan hy onderfteunt bevindende, veragte-

de zyne eerfte werken j door zyn geftadige arbeid

verlooren tyd te noemen % en wanneer dien groo-

ten Man hunne fchertferyen met ftilzwygen bcanr>

woorde, merkte zy zulks aan, als uit domheid
voort te fpruiten. Eindelyk dhtbrak het hem zo
min aan Fortuin als agting, die hy beide wel
Waardig was, en desaangaande heeft men in ver-

volg van tyden te regt van hem geoordeelt. De
lofïelyke wyze op welke de Heer Pouflyn van
Dominikyn fpreekt* is genoeg, om deeze zo be-
kende Waarheid te beveiligen , als hy onder de uit-

muntendfteri Tafereelen Van Romen de Verheer»
lyking van Raphael, de Afneeming van 't Kruis
van Daniël de Volterre en den H. Jeronimus van
Dominikyn , voor de befte reekent.

Dominiquln of Dominico Zampieri is in Het jaar

1581 te Bologne gebooren, en een Leerling der v

Carraccio's geweeft : na dat hy door hunne onder-
wyzingen tot volkomenheid geraakt was$ fchilder-

de hy in het Paleis van Belvedère een Gallery,
hebbende Apollo ten onderwerp , welke door Do-
minico Bariere de Marfeille gegraveert is. Domi-
nikyn Albano ontmoet hebbende, maakte vriend*
fchap met hem, en Hannibal Carraccio toen de

Gal-
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Gallery van Farnefe befchilderende , deed hem ee-

nige zyner fchetfen maaken. Hy is het, die de
dood van Adonis gefchildcrt heeft, waar in de
fmerte van Venus zo wel verbeeld is ; als meede
verlcheide Tafereelen, verbeeldende de Hiftorievan

St. Nilus in de Abdye van Grotto Ferrata, en
ontrent dezelve tyd fchilderde hy een Suzanna van
het oude Verbond. Ook ziet men van hem in de
Kerk van St. Gregorius op den Berg Coelius, het

Tafereel , verbeeldende de Geefleling van St. An-
dreas.

Het Beeld van St. Jeronimo della Carita , waar
voor hy zeer flegt beloond wierd

, gefchildert heb-

bende, arbeide hy vervolgens in een Palcis, alwaar

Lanfranc, Guerchin del Cento en Jofeph Arpinas

jneede werkten, en fchilderde in de Capelle van

St. Cecilia in de Kerk van St. Ludovicus der

Franfche natie in Frefco, welk werk om de fraai-

heid van het Coloriet en de verwonderlyke be-

handeling van het Penceel overheerlyk is.

Te Bologne wedergekeert zyndc, trouwde hy
en fchilderde 'er veele Tafereelen. Gregorius de

XV. tot Paus zynde verkooren en indagtig wor-
dende, dat hy als Kardinaal een zyner Kinderen

ten Doop gehouden had, maakte hem Architect

van St. Pieters Kerk. In de Nieuwe Kerk van
San Andrea della Valle zyn van hem de vier

Evangeliften in vier hoekftukken verbeeld , en de
Coepel is door Lanfranc gefchildert.

Ook heeft hy in de Kerk van St. Silvefter te

Monte Cavajlo en te St. Carlo della Catinares

gearbeid. Vervolgens ging hy na Romen, om
de Capelle der Schatkamer te onderneemen , zo om
dat hy door 's Paus dood van de bediening van Archi-
tect beroofd was, als om een aanmerkelyk werk

tot
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tot het t>eftaan zyner Familie te zoeken. Alle die

reedeneai deedcn hem de bedreigde gevaaren vereg-

ten* dog hy kon de quaadwilligheid zyner vyan-

den nieit overwinnen , die hem zo veel moeyelyk-

heeden en verdriet veroorzaakte , dat hy in 't Jaar

1641 van hartzeer overleed, oud zynde 60 Jaa-

ren.

Laaten wy hier eenige der Werken van dien

Schilder omttandig befchryven.

In de Stad Fano, in de Kerk van St. Paternia-

nus, ziet men van hem de vyftien Geheimeniflèn van

den Roozenkrans ; in de Capelle van O. L. V.
in de Kerk van St. Bafilius, de geheele Capelle

van den Roofenkrans ; in de Kerk van St. Bar-

tholomeus ,
zynde het Kloofter der Theatiner

Monnikken, een Maria Boodfchap, een Geboorte

Chriftï en de Vlugt naar Egypten \ in de Hoofd-

kerk te Ravenne een Chriftus aan 't Kruis , de

H. Maagden den H. Joannesj in de Hoofdkerk

van Voltcrre in de Capelle van den Aardsbis-

fchop lnghiramo een Pan lus Bekeering ; te Na-
pels de vierhoeken en boogen der Capelle van de

SchatkaamerjteBologneby de Nonnen van St.Ag-

nes het Autaar - ftuk en de Marteldood van die

Heilig. Dit is het laatfte en 't uitvoerigfte zyner

Werken.
Om de gedagtenis van dien grooten Man recht

te doen , heeft men aan te merken , dat hy onge-

meen bequaam was , op den aanleg van een Schil-

derye te peinzen , om zig de ontwerpen en ftands-

verbeeldingen te vafter in te prenten; dog zo de
' verleegenheid , waar in hy zig bevond,om de Tee-

kening volgens zyn beraemd ontwerp ter needer te

(tellen, al eens deed gelooven, dat hy in de navor-

Üns dier kundigheid uitgeput was , bleek egter

,

wan»
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wanneer hy tot de uitvoering quam,in teegendeel

f
dat die overpeinzingen ftegts geftrekt hadden, om
het gemak te bevorderen , en dat zyn verleegenheid
alleen beftond in het oogmerk , dat hy had , om
het onderwerp van zyn Tafereel en de verfcheide
gemoedsbeweegingen der verbeelde perzoonen re
kenbaarder te maaken j ook is hy een der bequaamfte
inde uitdrukkingen geweeft. In het Konft-Cabinet
des Kpnings van Vrankryk is een Tafereel van
hem, verbeeldende David, op de Harp des Heeren
Lof uitgalmende. Dit fraai Werk koomt uif
het Paleis van den Kardinaal Mazaryn, die aller-

eerft in bezit van dat ftuk geweeft is, 't geen hem
als een der koftbaarfte van geheel Italien vereerd
was ; ook ziet men in het zelve Cabinet een Eneas
zyn Vader uit den brand van Troyen reddende-
dat ftuk is door den Marfchalk de Grequy , Gezant
te Romen, in Vrankryk gebragt, na wiens dood
het door den Kardinaal de Richel ieu gekogt wierd en
by het overlyden van deeze aan den Koning Louis
den XII. nagelaaten is. Voorts is in dat Cabinet
een ftuk , verbeeldende St. Cecilia op de Basviool
fpeelende en een ander Tafereel, waarin dezelve
Maagd in een Mufiek Concert op het Orgel fpeeld.

Pat heerlyk ftuk wasgefchildert voorden Kardinaal
Ludovifc, die het in zyn Cabinet in groote waar-
de hield , en vervolgens in handen van den Prins
Ludovife geraakt zynde, wierd het door deeze aan
den Heer de Nogent verko'gt, die het in Vrank-
ryk bragtj de Heer Jaback het zelve verhandelt
hebbende, deed het in 's Konings Cabinet over-
gaan, alwaar het gebleeven is.

De Heer le Notre had een Tafereel van Dorni-
nikyn, verbeeldende Adam en Eva in het Pa-
xadys. 't Origineel van het Tafereel, waar in de

,Con>
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Communie van Sc. Jeronimus gezien word , was

voorheen in het Cabinet van wylen den Heer

de Segnelai. Voorts worden nog eenige zyner

Hukken in de Cabinetten der Heeren Ridders van

Lotteringen en de la Vrilliere gevonden.

Het Tafereel van Dominikyn , verbeeldende Pau*

lus Verrukking , was in de Sacrifty van het Profef-

Ten-huis der Paters Jefuiten te Parys; dog deeze

vonden goed , het ten fieraad van 's ÏConings Cabi-

net te doen verftrekken, en zyn Majefteit heeft door

een Koninglyke mildheid hun daar voor zelfs bo-

ven de waarde vergolden.

Andrtas Camajeo was een Dncipel van Domi-
nikyn, had eenige beginfelen onder de Caraccio's

geleert <en heeft in het Paleis van Paleftrine en op
verfcheide andere plaatfen veele groote Werken
gemaakt.

De beide Gebroeders Thaddeo en Frederico Zuc-

chero zyn zeer bedreevene Schilders en geen der

minfte Difcipelen van Dominikyn geweeft : zy

waaren geboortig van San Angelo in Vado , in het

Graaffchap Urbino. Hunnen Vader was Octavia-

;no genaamd en had een gelukkig talent tot de

Schilderkonft.

Die twee Gebroeders waaren zeer gelukkig in

de onderfcheide arbeid , die hen te Romen beezig

hield. De Oudfte veele rampfpoeden der For-

tuin ondergaan hebbende, kon zyn ftaat niet

lang na wenfch (taande houden; egter liet hy in

weerwil van alle de wederwaardigheeden , die zy-

ne voorneemeus dwarsboomde, niet na, de Voor-
gevel van het Paleis van den Heer Jacopo Mathei,

een Romeinfch .Ridder, met tweeërlei Hiftorien

in 'c Graauw te befchilderen j en hoewel hy toen

nog maar agtien Jaaren oud was, wierd dat werk



44.8 Kottft-Cabinet der Bouw- Schilder»

egter als van een volmaakt en bedreeven Man in

de Konft geagt. De leevendigheid van zyn Geeft

en de vrugtbaarheid zyner vindingen lieten zyne
verbeeldingen niet lang werkeloos:nog eenige andere

werken ondernoomen hebbende , waar door zyne

groote naam toenam , verzwakte zyne kragten en

verkorte allengskens zyne Jaaren , invoegen hy
zulke groote ontwerpen niet langer konnende uit-

voeren en t'eenemaal uitgeput zynde , in 't Jaar

1 5-66 , in den ouderdom van 37 Jaaren overleed.

Paulus Bekcering en deszelfs Marteldood zyn de

twee befte (tukken zyner Werken.

Zyn Broeder Frederico^ die nog zeer Jong zyn-

de , door zyne Ouders in het Jaar 1 5^0 , ter

geleegenheid van een Jubilee, na Romen gebragt

wierd, heeft aldaar van zyne Broeder de Konft ge-

leerd , welke hy met veel bequaamheid oeffende , en

het geen zynen Broeder Thaddeo in de Kerk der

J3. Drievuldigheid, door den vermaarden Bouw-
meefter Vignole gebouwd, en te Caprara in een

der fchoonfte Huizen ontrent Romen begonnen

had, lofwaardig voltooit, waar in men de Wer-
ken van die twee groote vernuften ziet.

De Jongfte heeft te Romen in de Kerk van het

Collegie der Jefuiten een groot ftuk , verbeeldende

Maria Boodlchap, gefchildert , 't geen in 't Jaar

15-71 door Cornelis Gort gegraveert is, en te

Florence de Taferee len in de Domkerk van San-

ta Maria del Fiore. Frederico arbeidede na zyn

Broeders dood te Vcnetien , Fiorence en op. ver-

icheide andere plaatfen, waar naar hy na Vrank-

ryk gin?, en voor den Kardinaal van Lottha-

ringen fchitderde. Zyn werk volbragt hebben-

de \ vertrok hy ten eerften na Vlaanderen , al-

waar hy Teekeningen tot Tapyten maakte: van
daar
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daar ftak hy na Engeland over , en fchilderde

met fucces voor de Koningin Elifabethj vervol-

gens ging hy na Span jen en wierd door Phi-

li-ppus den II. aan het Èfcuriaal te werk geftelt

:

aldaar heeft hy een groot ftuk 111 een Boog ge*

fchildert ook ziet men 'er een dooden Chris-

tus , door een Engel verzeld , die hem in een

droevige geftake onderfteund , waar door men

met meedelyden aangedaan word ; wat iaager is

een zittende St. Jeronimus , met aandagt Imite-

rende na een Vrouw, die onder de gedaante der

Godvrugtigheid verbeeld word en met vermaak

kleine Kinderen met zyn Leeuw ziet fpeelen.

Eindelyk keerde hy weeder na Italien en ging

te Florence voör den Groot-Hertog werken,

te Romen voor den Paus Gregorius de XlfL
cn in Savoyen voor eenige Prinfen van dien Staat.

Hy was het diete Romen de Academie der Schilders

opregtede onder begunftiging van een Pauflelyk Bre-

vet, door Gregorius voornoemd aan hem verleent, en

had zo veel liefde voor datOefFen-fchool dat hy het

zelve by zyn uiterfte wille tot erfgenaam van alle

zyne goederen verklaarde. Te Venetien deed hy

zyne gefchreeve Boeken over de Schilderkon ft druk-

ken en vónd vervolgens goed ,
zig na Sayoyen te

begeeven.

Hy was gelukkig in zyne onderneemingen en

niets ontglipte zyne kennis. Door de Beeld-

houw- en Bouwkunde, welke hy op andere uren

oerTende
,
verkreeg hy een grooten naam 5 en te ger

lyk door de genade en natuur begunftig zynde,

om een zo groot Man te worden , was hy zeer

Godtvrugtig en heeft zyne daagen met een alge-

meene agting geeindigt, zynde op een reis na Lo-

jrctte te Apcone door een ziekte overvallen en ge-

Ff ftpj>
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itorven 66 Jaaren oud zynde , Anno 1602.

Philippe Thomaffin, Jaques Mathan
, Cornêlis

Galle, Petrus Stcphanonius en Chcrubin Alberc
hebben de Werken dier twee Gebroeders het belt
gefneeden.

Raphael da Regio is gebooren ineen Dorp on-
trent Romen , werwaards hy zig in den be-
ginnen begaf. Frederico Zucchcxo hem ontmoe-
tende, kreeg medelyden met hem en nam hem in
zyn huis, om hem iets volgens het bereik van
zyn verftand te leeren: hy bemerkte wel haaftdoor
het doordringend vernuft, 't geen in dat Boerfch
Lichaam uitftak, dat hy een dierbaar Gcfteente in
een mefthoop gevonden had j des hy in zyn Ichik
zynde over deeze vond , ai le mogelyke moeite
aanwendede,om hem te befchaaven, en dit gefchie-
de met zo veel voortgang, dat hy na verloop van
één Jaar, met vermaak zag, dat hem zyn Difcipel gc-
lyk geworden was. Frederico Zucchero deczen
Leerling in ftaat ziende om op zyn eige wie-
ken te konnen dryven, vierde hem den vollen
toom. In het Vatjcaan , als mcede in de Kerk van
St. Maria Majors en op andere plaatzen, ziet men
met vermaak van zyne Werken. Dogoffchoon hy
uit de natuur vernuft tot zyn konft bezat , had hy
geen minder liefde tot de vrouw:lyke Kunne, \
geen hem ongelukkig maakte, dewyl hy in een
zceker geval ter liefde van een Minnares , die hy
vurig beminde, het leeven infehoot.

Guido Rhcni is in 't Jaar
1
5-75- te Bologne ge»

booren. Zyn Vader was een groot liefhebber
van de Muziek cn maakte 'er zyn^werk af, }

t geen
hem verpligtede, die \A eer nichap aan zyn Zoon
te leeren , waar in deeze uitmuntede. Zyne ge-
aeigtheid tot de fraaye Wcctenfchappcn bewoog

hem
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1

hem zyn Zoon aan Dionys Cal vare, een Vlaam-

fche Schilder, te vertrouwen, by wien hy hec

Teekenen leerde met de grondreegelen der Schil-

derkon ft. Onder andere begaf hy zig tot het ver-

beelden der Kleedingen t'eenemaal na den trant van

Albcrt Durer. Hy wierd door de groote naam
van de Carraccio's na haar gelokt , en juift ten

tyden dat Michaël Angelo Carravagio in bloei

was.

Het eerfte Tafereel van Guido Rheni was op

Zyn heldere en teedere manier, welke ftrydig was

met den trant van Michaël Angclo Carravagio. Dit

ftuk verbeeldde Orphéus en Euridice, met nog

een andere, waar in hy het verdigtfel van Califto

fchilderde. Hy begaf zig in gezelichap van AM-
no na Romen , alwaar hy de Marteldood van

St. Petrus fchilderde , en om eenigerwyze de

fmaak, welke te dier tyd in zwang was, te voldoen,

week hy niet af van de manier van Carravagio,

en door de leiding van zyn hand toonde hy, hoe

verre zig zyn verbeeld ings kragt.. uitftrekte.

In de Kerk van San&a Maria Majora vind men
van hem een Maagd Maria , welke zittende het

Kind Jefus in zyn flaap aanziet; dit is door Guil-

laume Vallet , Graveur van den Koning van

Vrankryk, in Prent uitgegeeven. In de ( apelle

van dezelve Kerk heeft hy ook een St. Philippüs

de Nery gefchildert, en te Romen in de K. rk van

St. Paulus der drie Fonteinen een ftuk in een

Boog, waar in de Krutfing van Petrus verbeeld

word
,

zynde onder handen van drie Beulen ,

waar van de een hem fterk om het middellyf

vat.

Guido Rheni, te Bologne weeder gekeerd zynde,

fchilderde by de Dominicaner Monnikken de Kin<-

Ff 2* dei>
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dcrmoord
, ten einde de uitgeftrektheid zyns

vei nufts en bequaamheid te doen zien : ook heeft
hy verfcheide ftukken geè'tft. Fenigen tyd hier m
quam hy weder te Romen, alwaar hy dc Pauflc-
Jyke Capelle in Monte Cavallo befchilderde, en
op zyn weederkomft tc Bologne fchilderde hy dc
vier Hukken der daaden van Hercules voor den
Hertog van Mantua : dit gefchiedde in het kra^-
tigfte zyner Jaaren en is dus van zyn befte manier.
De Hertog van Mantua verkogt deeze ftukken
aan den Koning van Engeland, en de Heer Jaback
heeft dezelve weder. gekogt en in de handen van
den Koning van Vrankryk doen komen, om in
deszelfs Cabinet geplaatft te worden.

Vermits de daaden van Hercules vcrfchil-
lende zyn, zal het dienftig weezen , U dat on-
derfcheid aan te toonen , om de verwerring in de
{lukken voor te komen. Het eerfte ftuk verbeeld
dien Held, de Hydra doodende; het tweede is zy«
ne worfteling met Achelaüs 5 het derde de ichaa-

king van Dejanira door den Centaur Neflus ; het
vierde en laatfte is Hercules op een Hout- myt, die
aangeftooken is om zyn leeven te eindigen. Ook
ziet men in's Konings Cabinet een Beeld van St.

Francifcus , in overpcinfing ftaande : dit is een
der fraaifte Geeftelyke ftukken , die Guido Rheni
gefchildert heeft en langen tyd in de Familie van
Savelli geweeft

; dog naderhand in handen van
den Prins Pamphili gekomen is, welke het zelve aan
den Koning van Vrankryk vereerde.

De groote naam van Guido iihcni van dag tot

dagaangrocyende, verlangde veele Prinfen eenige

zyncr Werken te hebben , om daar mcede hunne
nieuwsgierigheid te voldoen

;
dog zy wierden tot

een goede Prys verkogt, alzo hy elk Beeld zyner
ftukken op honden Scudi 's Lands munt lelde.

Door
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Door hem is voor den Hertog van Beyeren een

Venus Beeld, en voor den Koning van Engeland de

Schaking van Europa gelchildert 5 voor den Her-

tog van Savoyen de drie Bevalligheeden , welke

Venus kroonen ; voor den Koning van Spanjen

een Maagd Maria j voor Maria de Medicis de Ma-
ria Boodfchap, welke in het groot Kloofter der

Carmeliter Monnikken gezien word* voor de Pa-

ters Capucinen te Romen het Beeld van St. Mi-
chiel.

Laaten wy nog eenige zyner Werken omftan-

dig befchryven : als in de Stad Lucca in hec

Dominicaner Kloofter aan het groot Altaar een

Tafereel, verbeeldende onze Lieve Vrouw ter

Sneeuw, als mede de H. Magdalenaen Sr. Lucia-

aan de andere zyde een Chriftus aan het Kruis

en kager St. Catharina en St. Julius den Mar-
telaar ; te Ravenna in de Hoofdkerk het reege-

nen van het Manna in de Woeftyne ; te Napels

ïn de Kerk van Sr. Martinus
,

zynde het Kloo-

iter der Canhuifer Monnikken, een groot Schil-

dery van de Geboorte Chrifti ; dit Tafereel is

voor vyftien duizend Guldens verkogt, alhoewel

de dood hem belet had, daar aan de laatlte hand

te leggen j by de Capucyner Monnikken te Faen-

za de Maagd Maria met eenige Heilige > te

Forli by de Hervormde Monnikken van St.

Francifcus een Maria Üntfangenis ; te Fano in

de Kerk van St. Paterniano een St. Petrus j in

Bologne een meenigte ftukken, als onder andere

in de Kerk van St. Bartholomeus, zynde 't Kloo-

iter der Theatiner Monnikken, een kleine Schil-

dery in een ovaal, verbeeldende de Maagd Ma-
ria en het Kind Jefus ; in de Capucyner Kerk
«en zeer fraai Crucifix met Beelden j in de Kerk

Ff 3 van
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Van St. Jofcph van het Scrviter Kloofter aan het
groot Autaar het Beeld van onze Lieve Vrouw
van de Roozenkrans, met dc vyftien Geheimenis-
fen rondom

j
(dit ftuk heeft hy in zyn Jeugd gefchil-

dert) in de Oratooren Kerk da Piombo, naaft een
T afereel van Dominikyn, zyn de Sibillen en daar
boven de Engelen meede van hem ; in St. Tho-
mas Kerk in Stra-Magiore een ftuk, waar in Sr.
Francifcus, St. Andreas, en hooger onze Zaligmaaker

j

in het openbaar Paleis, als men na het vertrek de
GonfulonLÏer gaat, twee Schilderyen

, de eene ver-
beeldende de Maagd Maria met de Befcherm-Heiligen
van Bologne, en de andere Samfon de Philiftynen
aanvallende

; op drie deuren de drie Deugden ten
fieraad van drie Borftbcelden

i verbeeldende de
driceerfte Boloneefe Paufen ; in de San Salvators
Kerk der Reguliere Kanonnikken, te dier tyd
nieuwelings gebouwd , een heerlyke Salvator
Mundi, als meede een Beeld van St. Sebaftianus
aan de Colom valt gebonden. Op een nagt vol-
tooide hy by flambouw-ligt het Schilderwerk in
Frefco rondom het Tafereel van St. Carolus in
het Kioofter der Serviten Monnikken. By over-
kevenng Word gezegt, dat hy zig in zyn jeugd
tot de Beeldhouwery overgaf, 'en dat in de Kerk
der Nonnen van St. Catharina te Bologne eenige
Beelden van Zyn hand gevonden worden.

Het is aanmerkelykj dat Guido Rheni geen
zyner Schilderyen te koop geftelt heeft, ten zy
dezelve in 't geheel van zyn eigen hand waaren

;

decze verzeekering kan men hebben van ai *t geen
hy verkogtjdog Titiano was zo keurig niet: want
hy retoucheerde dikwerf Copyen van zyne Difci-
pelen en verkogtze voor Origineelen.

By deeze geleegenheid kan men zeggen dat

vcc-
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veelc liefhebbers en handelaars deeze doortrapte

bedriegery overgeërfc hebben , waar door zy mo-

gelyk hun fortuin te gelyk met hunne doorfleepen-

heid vermeerde ;
dog na verloop van tyd , met

andere dikwüs te bedriegen hun zelfs bedroogen

gevonden hebben, en tot een kleinagting verval-

len zynde, is haar wind alzo wel als haare goede

naam verdweenen.

Guido Rheni heeft verfcheide ftukken geetft,

onder andere vyfrien kleine, zynde de Apoftelen,

Chriftus en Maria. De Schaaking van Helena is

een meefterftuk van zyn Penceel ; dit had hy den

Koning van Spanjen toegedagf, dog deeze Vorffc

het te duur vindende, liet het aan een particulier

liefhebber van Lion glyen,die 't zelve voor Ma-

ria de Medicis kogt , ten tyden zy genoodzaakt

wierd het Hof te verlaatenden die geluksverwifle-

lingbragt te weeg, dat de gemelde Koopman het

aan den Vader van den Heer de Chateauneuf ver-

kogt.

Wyle de Heer Emery ,
opper- Intendant der

Finantien, had een Bacchus van Guido Rheni,

welke Ariane, door Thefeus verlaaten , op den

Zee oever ontmoet ; dogom eenige naaktheeden in

dit Schildery , is het zelve weggenoomen en ver-

volgens jammerlyk in ftukken gefcheurd: by den

voornoemden Heer zag men ook twee Tafereelen

,

tweederlei Maagden verbeeldende met de Naald

werkende, de eene was ih 'c wit en de andere m
het rood gekleed.

De groote Guido gaf zig op het einde zyns lee-

vens by ongeluk aan het fpeelen overj dit was

zyn bederf, en zyne Werken raakten daar door

huiten agting, hebbende hy alle de fraaye denk-

beelden van een arbeid, die zyne eenrgfte bezigheid

Ff 4. Poc$
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mottt zyn , verlooren ; en hoewel het hem aan geert

bequaamheid tot de uitvoering ontbrak, nogtang
wierd zyn zorgeloosheid als een duifternis, waar
meede zyn verbeeldingskragt overftelpt wierd en
die hem belettede te voleinden gelyk hy begonnen
had :eindelyk door zyn geftadig verlies in 'tfpel ver»

viel hy ineenzodïepedroefgeeiligheidjdat hy'er de
koors van kreeg, die hem langzaamer hand uitmer-
gelden , waar door zyne kragten verdooft en uitge-

put zynde, hy in den ouderdom van 67 Jaaren
jftierf, in 't Jaar 1 641.

Guido Rheni heeft driederhande manieren van
Schilderen gehad. De kragtigfte en konftigfte

was toen hy zyn Meefter Luigi Carraccio be-
ftipt navolgde; de tweede bevaïliger, teeder en
Joffer , en in de derde bemerkt men een zoort van
verflapping en agtcloosheid, waar door wel te zien

was, dat het Onderwerp hem niet behaagde of dat

hy geen goede Luim had. Dus is het niet te ver-

wonderen , dat wanneer men Guido Rheni in zy-
ne Werken zoekt, men dikwils moeite, heeft om
hem te vinden, hoewel hy altoos dezelve Guido
en dezelve bequaame Man en zync manier zo
vaardig als bevallig was, fcheppende hy vermaak
zyne Werken door ftoute ftreeken te retouchce-
iren.

Luigi Scaramuzzi, zyn Üifeipcl heeft in de Kerk
Van St; Bartholomeus van 't Kloofter der Theati-
nerGeeftelyken te Bolognedrie Tafercelen, verbeel-

dende het leeven van dien H., geiehildert*

GeJJï was ook een Difcipel van Guido Rheni,
eti heeft in de Kerken te Bologne veele Geeftelyke
ftükken gefchildert, onder andere de Marteldood
vari 8t* Catharina aan het groot Altaar der Non-
Hen Van St* Gatharina's inftelling; in het Garthui-

fer
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fer Kloofter het Crucifix, de afneermng van het

Kruis, het Gebed in den Hof, en al het Schil-

derwerk in Frefcoj de Roeping van St. Jacobus

en van St. Joannes tot het Apoftel Ampc is een

zyner laatfte Werken.

Gio. Rugieri was rneede een zyner Leerlingen ;

deeze heeft in de Kerk van Sc. Barbantiano in het

Plafond een Maria Heemelvaart gefchildtrt , en

daar beneevens twee Tafereelen, het eenc verbeel-

dende de neederdaaling van den H. Geeft en het

ander de Aanbidding der drie Koningen.

Gio. Lanfranc was geboortig van Parma, leerde

by Agoftino Carraccio en arbeide na deszelfs

dood onder Hannibal ; zyne bequaamheid heeft

de agting, die men voor dezelve had, genoegfaam

beantwoord , en zyn beleid deed zien , dat zyn
Weetenfchap niet minder als een origineel was.

Hy heeft de Logies van het Vaticaan met Sixto

Badalochio geetft : dit werk wierd zo fraai be-

vonden, dat zy zig niet ontzaagen het zelve aan

Hannibal op te draagen , dewelke het gunftig

aannam 5 vervolgens fchilderde hy verfcheide Huk-

ken in Frefco, zo voor den Kardinaal Sannefe,

als aan het verwulft der Kerk van St. Auguftinus

een Maria Heemelvaart , met verfcheide onderwerpen

aan beide zyden. Daar na wierd hy door den Paus

Paulus den V. te Sanda Maria Majora en te Mon»
te Cavallo te werk gefteld en heeft insgelyks de

Coepel van de Kerk van San Andrea de la Vallc

gefchildert, welke als een wonderdier tyd geagt

word, en welkers Beelden, die wel twintig voet

lang zyn , zeer namurlyk veitoonen, en het gezigt

voldoen; ook is van hem, in de Capel le van dc

Schatkaamer te Napels, het Schilderwerk van het

verwulft en hec Crucifix aan bet groot Autaar in

Ff 5 dc
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de Kerk van Sc. Martinus , alwaar de Carthuizsi s
hun verblyf hebben.

De Paus Urbanus de Vlfl. deed hem de Ge-
fchiedcnis van St. Petrus fchilderen , die nader-
hand door Pietro Santa in 't kooper gebragt is.

Urbanus was over dat Tafereel zo vergenoegd , dat
hy hem tot de Ridderftand verhief. Men bemerkt
cgter dat de Werken diejiyop een Ezel gefchifdert
heeft niet by de kragt van zyne grootc ftukken te
vergelyken zyn.

In de Kerk van San Carlo da Catinares, onder-
nam hy verfcheide Werken te fchilderen, waar in
hy, zo wel als in de grootc (lukken getoond heefr,

dat behalven de kennis van het Perfpe&ief en de
konft van de Voorwerpen in het verkort wel te
Teekenen, 'er nog veele andere deelen vereifcht
werden, welke men niet door de algemeene Ree-
gelen leerd en die egter de Schilders zo hoog-
noodig zyn. Hier in hebben Corregio en Lan-
franc by zonder wel geflaagt. Na langduurige en
gelukkig uitgevoerde Werken, wierd hy ziek en
itierf in het Jaar 1647, oud 65 Jaaren.

Deeze zeldzaame Man heeft aan zyne Werken
de kragt der Carraccio's meedegedeelt

;
dog Gui-

do Rheni bezat haare fraaiheid : en hunne on-
derfcheidene manier, altyd bevallig in de verfchil-
lendheid , verdient geen minder agting dan indien
zy wederzyds elkanders bequaamheeden bezeeten
hadden. Veele Werken van Lanfranc zyn gefnee-
den door Theodoor Cruger, Johan Frederik Greut-
ter en Francifco Villarnena.

Francifco Aihano^v-xn Boloene,is in het Jaar
1 578 gebooren. Zyn Vader bezat door zyn ry*
ken handel de middelen, om zyne opvoeding te be-
vorderen en hem bequaam tot groote Weeten-

fchap-
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fchappen vindende, zo om zyn leerfaamen en on-
derneemenden Geeft, als om zyn fterke en onver-

moeide Lichaamsgefteltheid , bedagt hy zig

niet lange, hem by de Carraccio's te befteilen. Hy
was geenzins in zyn meening bedroogen, dewyl
Albano een der befte Leerlingen van de Carraccio's

wierd en een groot vriend van Guido Rhcni :

dog deezc naauwe verbintenis duurde niet lang.

Hy trouwde te Iiologne een tweede Vrouw van

een bekoorlyke fchoonheid en welkers leeden zo
regelmatig waaren, dat hy haar dikwils tot model
nam in de fchikkmgder groote (hikken, die hy
te behandelen had, gelyk hyineenige Tafereelcn,

in dewelke hy Venus moeft verbeelden
, gedaan

heeft. Hy had Kinderen, die zeer wel met de be-

valligheeden van zulk een volmaakte Moeder over-

een quaamen , door de fraaye trekken , waar mee-
de het de Natuur behaagt had , hun te begiftigen:

't geen deezen beroemden Schilder wonderbaarc
denkbeelden tot zyne Werken verfchafce, en om
U deeze weezentlykheid des te kragtiger aan tc

toonen, weet men by overleevering, dat Fran-

£ois le Flamand en Algarde , twee der bequaamftc
Beeldhouwers van haar tyd zo veel agting voor
dezelve hadden, dat zy 'er hen van bedienden, om
de Modellen van Kinderen , welke zy ons nage-
laaten hebben, te maaken, in dewelke niets anders

dan teeder, bevallig en kortom volmaakt gevon-
den word.

De Tafereelen, die hy voor den Kardinaal van
Savoyen gefchildert heeft, als meede die op koo-
per, zyn van zyne fraayfte ftukken. In dezelve
ziet men in vierderley verdeelingen vier onder*
fcheide Godheeden, naamentlyk Jupiter, Neptu-
nus, Cibela en Pluto, die den Hemel , het Wa-

ter,
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ter, dc Aarde en de Hel verbeelden. Dcfubdle ge-
dagten, waar op zyn Ordonnantie gegrond was,
hebben altoosaan die Werken een zeekere kenteeken

feheel ftrydig met de fwaarmoedigheid toegebragt.
Jv had een byzondere begaaftheid , om de vrou-

welyke Kunne wel te fchilderen : zyn Vrouw,
welke hy geftadig voor oogen had vervulde
zyn verbeelding , met al het bekoorlykfte , dat
hy begeeren kon, om zyn fmaak en die van an-
dere te voldoen j dog in de andere Sexe flaagde

hy zo wel niet: want hy deeze gemeenlyk laf,

droog en fchraal verbeelde.

Hy heeft eenige Geeftelyke ftukken gefchil-

dert, welke zeer uitvoerig zyn en te gelykde Gods-
vrugt met de begeerte ,om derzei ver waardy te ken-
nen verwekken. Men ziet onder andere van hem in

het Cabinet van den Prins van Conti den Doop van
Chriftus, en in het Cabinet van den Ridder van
Lotteringen een Maria Beeld zeer kondig ge-
fchildertj te Bologne in het Kloofter der Paters

Serviten een St. Andreas, als meede een Noli
me tangen-, in de Kerk van la Madona del Piom-
bo een fraaye Geboorte Chrifti, en in het Ca-
puciner Kloofter te Bologne een Maagd Maria
het Kind Jefus vafthoudende, aan wien verfchei-

de Engelen fchreiende een Kelk vertooncn.

Jlïbano heeft lange in de agnng der Geleerden

geleeft; dog de Dood, die nog Weetenfchap nog
Jaaren ontziet , maakte een einde zyner dagen, wel-
ke hy met eere verfleeten heeft, gelyk hy die be-

gonnen had. Hy ftierf dan te Bologne in het

Jaar 1660, oud zynde 82 Jaar. Onder zyne Dif-

cipulcn was ook

Pietro Bercttino da Cortonna , welke om zyn zon-

derling vernuft en fchikking der Coleuren in

het .
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het algemeen geagt wierd, hoewel hy niet ten ui-

terfte naauwkeurig in de Teekening was en zync

uitdrukkingen de grootfte kragt niet hadden. Hy
was een der vernuftigften van zyn tyd in 't (luk

der Ordonnantiën, en had een lofle en bchaage-

lyke manier. Te Romen heeft hy een meenigte

groote (lukken gefchildert, die aan veele gelee-

genheid gaaven van hem te werk te (lellen. Het eer-

ite Tafereel dat hy in het openbaar tentoon (lel-

de, was een Geboorte Chrifti , het geen in de

Kerk van St. Jan Salvator, in Lauro by Monte
Jordano, gezien word. Dit werk was na de trant

van de Carraccio's. Vervolgens heeft hy in de

Kerk van Sc. Bibiana
,
op bevel van Paus Urba-

nus den VIL, gewerkt en naderhand in de groote

Zaal van het Paleis van Barberini : de Prenten daar

van zyn door Bloemaart in het Boek JEdes Bar»
berina gefneeden.

Hier na begaf by zig na Venetien en in Lom*
bardyen , alwaar hy door de gelukkige gaaven
zyns verftands bekent wierd. Hy quam weder
te Florence, alwaar hy een Zaai voor den Groot-
Hertog fchilderde , als meede in eenige vertrekken
van het Paleis van Piti en een der Plafonds

,

verbeeldend Deugde , welke opgenomen word , waar
uit men het heerlyke van zyn Coloriet bemer-
ken kan.

Ciro Ferri een zyner befte Leerlingen , heeft *t

geen hy in dat Paleis begonnen had voltooit, ver-
mits hem zyn reis na Romen belettede, dat werk
af te maaken. Voor de Paters Oratooren della

Chieza Nova heeft hy op verfcheide tyden ge-
arbeid. Aan het befchilderen van de Gallery van
Pamphili op de plaats van Navonne, befteede hy
dertien Jaaren, De Onderwerpen dier (tukken

zyn
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zyn uit de Encas van Virgilius getrokken. Jn dc
Domkerk van St. Agnes ^naakte hy een Teeke-
kening, die een algemeen genoegen gaf.

Hy vvierd door de Jigt onverwagt overvallen,

en eer verligting van zyn fmert , zettede hy zig aan
*t fchiideren van kleine Tafereelen op den Ezel,
waar door hy aan zyn eige en byzondere genee-

genrheid, teffens metdie zyner vrienden, voldeed.

In het Cabinet des Konings van Vrankryk en op
verfchcide andere plaatfen ziet men eenige van
hem Tafereelen van een middelmatige groote.

Na dat hy het Portaal van de Kerk della Ma-
dona dclla Pace voltooit had, wierd hy door Alex-
andcr den Vil. met de tytel van Ridder van de
Spoor vereerd, welke hy uit handen van den Kar-
dinaal Sachetn, zyn ouden b:gunftigcr, omring:
uic erkentenis vereerde hy aan den Paus twee klei-

ne Tafereelen , het eerfte verbeeldende een Befcherm-
Engel en het ander St. Michaëi . waar voor zyn
H. hem een goude Keten en het Kruis der Ridder-

orde fchonk.

Indien zo veel eerbewyzen de leevenstyd kon-
de verlengen , had die Schilder mogen hoopen
een Eeuw teleeven; dog zyne geftadige oeffenin-

gen , gevolgt door de groote onderneemingen in

welke hy zig afgemat had
,
zyne kragten uitgeput

en zyne Jaaren verkort hebbende, bezweek hy
onder een ziekte van eenige dagen, en i\ ierfin Bloei-

maand des Jaars irttfy oud zynde 60 faaren.

Francifco Romanelli da Viterbo, een zyner Dif.

cipelen, 'heeft te Parys in het Paleis van de i_ou-

vre en in 't Paleis van Mazaryn gewerkt ontrent

het 'Jaar 1650, en is op zyn te rugkomft in Ita-

lien geftorven.

Pieirg Framifco en Gio Battifta Mola f zyn ook
Dj-
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Difcipelen van Albano geweeft. De laatftgenoem-
de heeft dc Landfchappen zeer wel en de Beelden
vry wel gefchildert.

Andrea $acci of Andrea Ouche, was een Romein
en Difcipel van Albano. Hy heeft lang in het Pa-
leis van Barberini gefchildert.

Hiacintho Brandt en Antonio Maria Panico^ bei-
de geboortig van Bologne , hebben die manier van
fchilderen vry wel aangenoomen.

Giacomo Cavedone, van dezelve Stad en Difci-
pel der Carraccio's, heeft in de Barnabiter Kerk tc
Bologne , een Geboorte Chrifti gefchildert, als ook
de Aanbidding der drie Koningen, de Befnydenis,
de Vlugt na Egypten en de Reedentwift der Wet-
geleerden} en in de Capelle van St. Joannes Bap-
t.ifta in de voornoemde Kerk, verfcheide Tafereelen
verbeeldende het lecven van dien Heilig. Hy is

met Albano in het zelve Jaar geftorven.

Agofiim Metelli, meede van Bologne, was zeer
bedreeven in de Doorzigtkunde, en fchilderde de
Ornamenten en het Archite&uurwerk zeer wel. Van
hem zyn drie Perfpe&iven in Frefco in het Kloos-
ter der Reguliere Kanonnikken van San Salvatore,
Hy is ook in het zelve Jaar geftorven.

Balthazar Biancbi
, zyn Difcipel en Schoon-

Eroeder, heeft verfcheide (tukken in het openbaar
Paleis te Bologne gefchildert.

'Er zyn nog eenige Leerlingen der Carraccio's
of van derzelver School, wiens naam op verfchei-,
de plaatfen genoegzaam in agting is, om van haar
gewag te maaken.

Vincenzo Gotti, heeft voor zyn deel meer dan
twee hondert Autaar-ftukken in Napels en andere
plaatfen gefchildert.

Van fmtomzo d'Imela vind men te Bologne in de

Kerk
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Kerk van San Salvatore by de Reguliere Kanonik-
ken een Crucifix ; en van Bartholomeo Pajjerotti^

Bologne, in de Kerk van St.Michaël aan het groot

Autaar een Tafereel dien H. verbeeldende.

// Viok, een der voornoemde Difcipelen, maak-
te in 'c geheel zyn werk van Landfchappen en bt-

trachtede het natuurlyke. Hy heeft 'er een in het

Lult- Paleis van Montakc om ftryd tegen Paulus

Bril gefchilderr. Alle de Landfchappen, welke
in het Luft- Paleis van Aldovrandini zyn en waar

in Dominikyn de Beelden gefchildert heeft, zyn
van hem : ook heeft hy verfcheide in het Luft' Pa-

leis van Pio , den Kardinaal Lanfranc toebe-

hoorende, gefchildert, alle in Frefco.

Alhoewel Viole in het Landfchap fchilderen zo

bedreeven niet geweeft is als zyn Meefter nog als

Albano, egter was zyn manier verre boveadie der

Vlaamingers, welke hunne Landfchappen na hun
ouden trant voltooiden, willende zy liever Breu-

gel, Matthys en Paulus Bril, dan de Italiaanfche

Schilders navolgen. Eindelyk ten tyde hy zig

verbeelde na groote verrigtingen een geruit leeven

te zullen leide, wierd hy van het zelve beroofd

,

50 Jaaren oud zynde, in het jaar 1622.

Bartholomeo Lotto is eea Leerling van hem ge-

weeft.

Pietro Paulo Gobbo van Cortone, was ook voor

het Landfchap ichil deren 5 dog munte byzon-

der uit in de v rugten: zyn meefte toeleg was

op de Coleuren : hy Teekende zo kragtig niet als

hy wel Schilderde. Gemeenlyk wierd hy de Gob-

bo der Carraccio's genaamt.

Francifco Grimaldï fchildcrde ineede Landfchap-

pen
,
gelyk ook

JFra. Sebaftiano da Piombö^ die buiten dat nog
ye£*
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veele andere hoedanigheeden had.

De onderfcheide Werken der Beroemde Man-

nen, van welke wy hier gewag gemaakt hebben,

aan hun vernuft verfcfaillende denkbeelden ver-

wekkende , waar door hunne verbeelding in

de verdeeling hunner onderneemingen werkzaam

geworden is, hebben hen zelve niet verflaafd, om
de onderregtingen en manieren, van hen, die haar

als Meefters voorgegaan waaren
,

flipt na te

volgen. De geftaadige oefFening in die konft heeft

het vernuft dier Difcipelen verligt
,
zodaanig , dat

zy zig niet vergenoegende met het geen zy reeds

kurudig waaren , oordeelde te moeten najaagen dat

geeine , waar in zy zig nog niet genoegzaam bc'dreevea

voniden, en waar tóe zy gekoomen zyn door de

Kenniflèn en Weetenfchappen , welke zy , door

daagelyks nieuwe denkbeelden in hun verftand te

vorimen, verkreegen hebben. Deeze waarheid is

ligtdyk te ontdekken uit de heerlyke Werken, die

jeegenwoord ig in het Konft-Cabinet des Konings

vani Vrankryk gevonden worden en door diedoor-

lug|te Aloude en eenige onzer laatere Schilders

Zo lloffelyk uitgevoerd zyn.

Wanneer men hierop aartdagtig let, zal men dan

niett bevinden, dat verfcheide Konftenaaren zig de

algeemeene Meeftereffe aller konften , die de Na-

tuuir is, onderworpen gemaakt en van haar al het

vohmaaklte geleert hebben , \ geen in hunne Wer-
kem gevonden word ? Egter is het zeekcr , dat

zy niet alle evenveel Van de Natuur hebben ont-

leemt , nadien zommige al 't geen in dezelve

gewonden word , zonder onderlchyd gevolgd i

en andere al het fraaifte en uitmuntendfte dat

'er in was, hebben weeten uit te kiezen. Weeder-

eim andere zyn 'er, die de moeite niet genoomeni

Gg heb*
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hebben de Natuur te befchouwen, zig flcgts ver-

genoegende met hen, die dezelve voor haar on-

derzogt hadden, te volgen ; andere hebben door

een vreemde fmaak haar eigenzinnigheeden gevolgd,

en alleen hun eige verbeelding tot Model genoomen.

Hier uit is die verfchillendheid van manier , en

het groot onderfcheid , dat men in de Schilderycn

van alle die Meellers kan zien, ontdaan.

In de Tafercelen van Raphaè'1 en de Schilders

van zyn School , bemerk ik de byzondere ver-

kiezing , door hun gemaakt in alle de partyen

,

waar in een volmaakt werk bcftaat.

In de groote Schilders van Lombardyen ziet

men, dat haar toeleg weezentlyk meer op de Co-
leuren geween: is , dan op de Tcekrning, en het

geen in 't Itaüaanfch CoJiume )
Eigenfchap of Hi-

itorie genoemd word.

Wat die geene belangd, welke zig vergenoegt

hebben , de Natuur ,
zodanig ais zy die von-

den , te Copieeren, kond gy in de Schilderyen

van Michacl Angelo Carravagio bemerken
,

op

welke manier hy dezelve verbeeld heeft. Gy
zult ook het onderfchyd zien tuflehen hen , die

de Natuur nagevolgd en de andere Schilders, die

aig door de eedele Denkbeelden van hun ver-

nuft hebben laten bellieren daar uit zult gy kon-

rienbefluiten,dathen de twee byzondere hoedanig-

heeden, als die groote Pouflyn begeerde , ontbra-

ken: namentlyk, dat in een Tafereel een verftan-

digc fchikking vereifcht word, om te ondemg-

ten, en dat het zelve op een aangenaame wyze

gefchildert moet zyn, om te behaagen. Wan-
neer men de Lichaamen verbeeld, gelyk zy wee-

zendlyk zyn, is zulks geenzints de zeekerlte weg,

óta de volmaaktheid in de Schilderkonft te be-

rei-
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reiken? Dog veele andere omftandigheeden wor-
den 'er nog by vereifcht, om een Werk zo uit-

voerig te maaken, als Guido Rheni gedaan heeft.

Hy was Difcipel van de Carraccio's 3 dog dezelve
niet konnende cvennaaren , heeft hyeenige Hukken
gemaakt , welkers verfchil ilegts in de fraaiheid

beftaat. Aan zyne Beelden gaf hy die groote
kragt en rondheid met , welke men in Car-
ravagio ziet

j
dog de Eelheid , fraaye houding,

en bevallige kleedagie der Vrouwen , verhef-

fen Guido Rheni ten hoogften boven Carrava-
gio.

In de Schilderyen van alle deeze groote Meefters
bemerkt men ligtelyk de voornaam fte en wee-
zentlykfte deelen der Schilderkunde j namentlyk,
de zinryke Ordonnantie , de kragt der Teeke-
ning , de fraaiheid van het Coloriet en de e-

delheid der Uitdrukkingen , beftaande dceze in de
waare afbeelding der onderwerpen, die men aan
het Oordeel van de een en de ander wil (lellen.

Dit onderzoek breid zig uit tot het navorfchen
van alle de omftandigheeden eenerGefchiedenis,die
tot onderregting vereifcht worden , als meede om
een Lichaam met alle deszei fs deelen in een ge-
voegelyke geftalte te verbeelden j en zelfs de hou*
ding der onderfcheidene hertstogten , die aan de
Beelden noodig zyn , te vertoonen. Hier door
word een Schilder voor bequaam erkend.

Is Raphaël in dit deel der Schilderkunde niet

een der naauwkeurigfte geweeft ?

Draagt het Tafereel van Andromeda , door
Carraccio gefchildert, niet de waare uitdrukking
van de fmert met zig?

Kan de Standvaftigheid in de pynigingen bce-
ter verbeeld worden, dan in St. Lauremius van

Gg z Ti-
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Titiano, in Sc. Stephanus van Carraccio, en in

St. Erasmus van Pouflyn?

Heeft de heer le Brun de hertstogten en ver-

fchillende aandoeningen der ziel niet door enke-

le trekken zeer wel aangeweezen ? Ik fpreek

hier nu niet dan van de voornaamfte Schilders,

hoewel 'er zo in Italien als in andere Landen veele

geweeft zyn, welke door het groot getal hun-

ben, en wanneer ik eenige van deeze laatfte by-

breng, gefchiet zulks flegts,om haare manier ken-

baar te maaken, en te doen zien, dat het dikwils

haare Tafereelen
,
zyn die zommige voor Originec-

le van de groote Meefters doen doorgaan, in zo

verre zy na de trant van eenige derzeive zwee-

men en vermits ook zelfs eenige het geluk ge-

had hebben , tot groote Werken gebruikt te zyn.

Zoude men
,
by voorbeeld , de Tafereelen , welke

het verwulft der Gallery van het Koninglyk Pa-

leis te Parys verlieren , niet voor Origineelen

koHncn houden , zo men niet wift , dat zy

flegts Copyen zyn van die, welke te Romen in

het Paleis van Farneze gezien worden ?

aanzien verkreegen heb-

EINDE VAN HET EERSTE DEEL.
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word van Giacomo Cajfentino

,
Spinello

, Lorenzo di Bicci
Maplwo, Duceio, Galeftrucdo en MaJJaccio, Ma-
no Albertinelli, 'Ihadeo Barthoh

, Lippo , Gozoli en
broeder Gio. Angelo da Fiezole, Cg

Frater Philïppo Lippi. 1%
Philippo Lippi

, zyn Zoon.
Sandro Botieello. ^De uitvinding der Schilderkunft in Olyverw en jets betref-

fende Ja» van Eyk. je
Andrea Mantegna. j£
Domwico Ghtrtanday en Andrea Verochio. j%
Leonard da Vinei, -o
Zyne Difcipelen.

Pietro Perugino, GirolametGenga. fad,
Bernardini Pinturicchio.

Schildercflèn , welke in de Konften uitgemunt
hebben.

Plantilla, Lucretia Qnefïelli de la Miranda
, Sophonisbe

van Cremona en haare Zufters. 84 en 8s
franciffo M*zzftol/ 9 anders de Parmefaan, 85

Fran-
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Jramifco FrAnc 'ta
,
geboortig van Bologne en dcszelfs Dif-

cipelen. 87
Lorenzo Lotto. 88

Van de Glas-Schilders en de manier om op Glas te fchil-

deren. 89 en volgende

Op wat wyze de Fornuyz.cn aan te leggen en te ftoo-

ken. 99 en volgende

Vertoog over Meefter Claude^ Jaques du Paroy , Alben

Durer, Lucas van Leyden en verfcheide andere Glas-

Schilders. 102 en volgende

Verhandeling over de Graveerkunde in het algemeen. 105

Van de verfcheide hoedanigheeden tot de Graveerkun-

de. 107

De manier om alderhande Graveerwerk te behandelen,

namentlykde leiding der Arcecringen j het Hair en den

Baard } Beeldhouwwerk , enz.. 1 1

1

Van Glanfige en andere Stoffen. 112

Het Fluweel en Tryp. } } 3

Architectuurwerk en Landfchappen. iêid.

De Arceenngen. Ir4
De Wateren. 11 5

De Wolken. ntf

Om de gelykvormighcid en overeenkomft in het werk te

houden, zo in 't groot als klein. itid.

De manier, om te Ltzen en desz-elfs byzondere hoedanig-

heeden. "9
Ver-oog weegens de naamen en merktcekenen der Aloude

en Gottifche Prentwerken. 120

Naamen van eenige Aloude Meefters , die genommert z.yn,

behoorende tot de twee Plaaten , welke hunne wer-

ken aanwyzen. 122

Ancere naamen, welke uitgelegt werden. 131

Nog andere naamen met de merken der Franfche en an-

dere Graveurs, betrekkelyk tot de derde Plaat. 135

Nog verfcheide andere naamen van Aloude Graveurs. 138

Befchryving van de acht Catalogen die in het vervolg ge-

geven zullen worden. H3
Catilogus van beide de Marotten , Vader en Zoon. 144

. . . van dePrentkonft van het Cabinet des Konings

vmVrankryk. Mi
Gg4 Van
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Catologus der werken van den Heer Anthoni Frangois van
der Meniën. I y l

- der Schilderyen van verfchcide Meefters. 1

• der werken van Petrus Paulus Rubbens. 184,
• van Antony van Dyk. 215
• . van de drie Carraccio y

s. 237
• van Nanteuil. 259'
De Florentynfche Academie, handelende van Pietro deCo-

fitno
, Dimin'tcoGbirlanday ^Andrea fcrocbio tnBemar-

dino Pinturrtcchio. 286 en 287'
fiaccio of Frater Bartholemeo en Balthazar Peruzzi van

Sienna. 288:
pantelRicciarellt bygenaamt Folterreden Beeldhouwer. 289

1

'Jean de Bologne
, Jean Gnugeon , Meeiter Barthelemt \

Germaïn Pilhm ^Marc» da Siena en Pelegrino de Bolo'
nia of Tibaldi. 290»

Andrea del Sarto en deszelfs werken. 291 en volgende
Francifco Bigio

:1 Civuli en Fraa*ifco RoJJi , anders Salvia-
//genaamd. 294.

Perryn del Vago en deszelfs werken. 296 en volgende
Marcello Mantuano , Marcello Venufto en Prafpe/o Fon--

Jjn*. 298
jacomo Pontorme. 2991
Bronz'mi en Batt/fta Naldino , Alexander Ailorl

, deszdfs
Neef, Benvenuto Garofaio en Jeronimo da Carpi. 300

Cirolamo Gewga en Giovan Antonto da Vezella of Sodo-
ma. 301

IJavidcn Benedei'io mztSebaJiiaan da Fentt'ta^ oïFratelda
Piowbo. 3Q1

Domtnuo Bèta Fumi. 304,
Giovan AnUn'so Lapoli en Giulamo Bugiardini. 305
Chriflopba Gberardt en Buccio Band:nelli. 306
Michaël Angelo, deszelfs werken en dood. 308
Aanmerkingen op zyne werken.

3 14
De Romeinfche Academie of Oeffenfchool begint met

Rafhaël en deszelfs Cara&cr
3
en aanmerkingen over zy-

ne werken. 3 17 en volgende
Giovan da Udin». ^29
Vervolg van Raphaèls werken. 330
%yn dood. 334

A*n-
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Aanmerkingen op zyne werken.

Op zyne Sanöa Familia en St. Michiel. Ï\L
Op de Tafereelen van Julia Romano. • -27
Julio Romano en deszelfs werken. Vy0
Zyn dood en Difcipelen.

Julia Clovh da Croatia en Gio Fratscifco Penni, byge-
naamd il Fattore. v, g

Z>#^ Penni, zyn Broeder. fIL
Polidor da Caravagio.

Polidor da Veneüa en Fra. Joconde da. Verono een Do-
minicaner _

Michaël Angelo de Caravagio ofAmerigi en Francifco Bar-
bieri da Cento, bygenaamd il Guercini. 2c*

Barthokmei Manfreda en Carlo Sarracino. tli
Vaknt'mo en Jofeph Ribera da Valenza

^ bygenaamd Span-

35$

.357
ibid.

359
362
363
3*5
3<><£

Gerard Hondhorji.

Aanmerkingen op de werken van Caravagio.
Vertoog nopens het ligt van een Tafereel.
Toepaffing op de werken van Caravagio.
Jofeph Pyn, of Jofeph Arpinas.
Aanmerkingen op Jofeph Arpinas en Caravagio.
Byzonderheeden van eenige werken van Guercini.
Academie of Oeffenfchool van Lombardyen en Vene-

tien begint met Gentilida Fabrianocn G10. Belini. 3 6%
Georgion.

|
Gio. Antonio Regilk

, genaamd Licinio de Pordemn-

n~"J j ,r , 373 en volgende.
Ttttano en deszelfs werken.

7,1<
Aanmerkingen op zyne grondreegelen

, aangaande de Por-
tretten,

g
Zyn Vertoog over de Phifionomie. 28c
Zyn Aanmerkingen over de Landfchappen ten aanzien

vanderzelver ligten en Couleuren. 287De gevoelens die men van hem gehad heeft. 390
Francifco Vecelli zyn Broeder, en Horatio Vccelli zyn

Zoon. J

Jawno Palma
} bygenaamt den Ouden Palma, Bonifatio

yenettano en Jacomo Palma de Jonge , zyn Neef. 202
Lambertus Zujirus. ? ^

5 Fran-
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Frederico Zuftrus en Giovatt. Geronimo Savoldy da Bres-

fo 395
Nadalino Murano, Damiano Mafa, Alexandro Bonvtn-

. cittQ , anders /'/ Morctto bygenaamt. Maria Verdizotti ,

en Girolamo Mutiano , of Mutano da, Breffb, 396
Girolamo da Titionno. 397
Paris Bordtne. 398
Andrea Schiavone , Califto de Lodd't en Girolamo Roma-

nino. 399
Vertoog over de Landlchappen van Tttiano. 409
Antonio Correggio. ibid. en volgende

Paa/ Veronezs en deszelfs werken. 404 en volgende

Zyn dood. 4IQ

Alexandro Veroneze en Jacomo Robujii , bygenaamd

T'intoret , en deszelfs werken. 4 1 *

De dood van lintoret. 417
Marietta Tintoretta. ibid

De Academie of OefFenfchool van Bo/of»* ofte der drie

Carraccio's. 42?
Hannibal Carraccio en desfcelfs werken. 423 en volgende

Camillo Procaccino. 42*>

Deszelfs dood, en vervolg van Hamibals werken. 430
Aanmerkingen over iyne werken. 43<*

Bcfchryving van een Tafereel van Caraccio. 437
Ant. Maria Panico van Bologne, Taconi , Maffari en

Badaloccbi». 439
Agoftino Carraccio. 44*
Antonio Carraccio

,
zyn Zoon. 44a

Dominikyn. 443
Byzonderheeden fcyner werken. 445
Andreas Camajfeo en Tbaddeo en frederico Zttccbero. 447
De werken van Frederico. 44&"

Rapbaël da Regio. 45°

Gwnfo en desralfs werken. en volgende

Caraóter en geaardheid van Ga/'*/» R£*«*. 455

Scaramuzzi en Ge#ï, Difcipelen van Guido. 456

Gio. Rugier i ,meede Difcipel van Guido. 457

Gio LanfraMc en deszelfs werken. ™id

Zyn Carader. 45»

Pietro berettino da Cortona. 46°
tran-
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Francifco Romanclli , Pietro Francifco en Gio Batti/la
MoU

- 4.62
Andrea Sacci of Andrea Onche

,
Hiacintho] Brandt , An-

tonio Maria Panico, Giacomo Cavedone\ AgoftmoMe-
telli

, Bahhazar Bianchi ,Vincenzi Gttti en Innocenzo
dalmola. .s

Bartholomeo Pajferotti, 11 VioU , Bartbolomeo Lotto

\

Pietro Paulo Gobbo da Cortone en Francifco Grt-
maldi enz. , 6

Aanmerkingen op alle decZe onderfcheidene Oeffenfchoo-
len

* 4^5 cn volgende



Z'mbiftderende Drukfeilen das te verbeteren.

Bladz. 8 Regel

Md.

11
16

29

3°

ibid.

37

3«

39

ibid.

4*
44
45

5<S

7*
74
77
8z

«5

14

at

ftaat Higeenmtis

Melanbius

voor de tee-

kening

zyn Vader

maar dat men
enz.

17

18

3

1Z

19
31

S

15

30
19

7

gelyk als vol-

gen.

dat het wce-

zentlyke

verlaten.

te behandelen,

heeft

ontbrecken

hem
't door de ru-

we
als flegts

fchommelag-

«g

zulk

konnen 't

nog bequaam

te leeren ken-

nen en die

een aflaat

was zyn naam
Ludigi

in 'topenbaat-

lyk

maar een tyd

as veen

leeft Higienontes.

Melantbius.

in de teeke-

ning

zyn Vaders
maar hetgeen

eeniec jaaren

werks gekoft

heeft , heeft

het geheim ,

om totdc on-i-

itcrffelykhcid

te getaaken.

eeven gelyk

velgen,

dan het wec-
zentlyke

vcilatende.

te behandelen

heeft

,

ontbreekt hem

't zy door d«

ruwe
flegts van ec-

ne enkele Ver*

we oftin&uur

zynde
zulks

konnen 'er

nog bcquaam-
heid

te leeren ken-

nen, die

een verlof

was dc naam
Luigi
in 't openbaat

maar op een

tyd

was een

Bladz.



Zinh'mderende Drukfeiten dus te verbeetertn.

BJadz. 8<J Regel 14

89 I z

9 x zo

$6

ibid.

97
103

104
10$
114
12.É»

133

»39
140
141

141

*54
158
zoo"

3 1 *
3zz

349
359

3*4
389

399
401

410

20

18

2-7

16

*7

33

11

32.

14

'4

11
iz

18

ij

$

14
zz

3*<

Z<J

19
30

7

ftaat te Romen
zal ik 't door

waar na geel

en dat doet

men
verhandelen.

Haderic

onder den Do-
minicaner

St. Orin

Tafereel cnof
Titiam

in een Mis

,

een gedaante

de Dood

van zo

verbeelden

Garmer
in Finolio.

Gerard An-
dran

;

ailerly geroe-

pen

Lejcarale

driederlyk

fchetten

les ravis fans

door zyn
vriend

vertooit

kan navolgen

bereiden

die dingen

zyn,
verbeelde

Ondeugen
zeer veel

leeft de Romeinen
zal ik door

waar na zy
geel

cn dan doet

men
behandelen.

Hardenc
onder Domi-
nikyn

St. Ouyn
Tafereel of
Titiano

in een Nis

,

een gedaante

of beeltenis

van de Dood
zo van

verbeeldende

Garnier

in Folio.

Gerard Au-
dran

;

ailerly geroep

en

Lefcareele

driederly

fchetfen

les ravis/ans

door zyne
bloedverwan-
ten en vrien-

den

voltooit

nier kan na-

volgen , dan
beryden

die dingen

niet zyn,
verbeeldende

Ondeugden
zeer wel

Bladz;



Zinbinderende "Drukfeilen dus te verbeeteren.

Bladz. 441 Regel 29 ftaat verbeeld

4<Ti i| als meede in

eenigc Ver-

trekken van
het Paleis van
Piti enz. toe

aan het einde

4cr Paragraaf.

leeft verbeddendee
als meede eee-

nigc Vertrek-
ken van hact

Paleis van PJ
i-

ti ; in een d<icr

Plafonds,waaar
in hy «fc
Deugd, weel-
ke opgeaoco-
men word t

Terbeeld heeffc,

kan men Iigg-

telykhetheerr-

lyke van zyni
Colorict bec-

merken.

De «naere Drukfeilen van minder belang gtHeve den goedwilligetn
Leezer zelfs te verbeeteren.
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